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BEVEZETÉS 

A Hang- Szín- Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Kollégium intézményét a Művészetért Közalapítvány (8053. Bodajk, Pe-
tőfi S. u. 7.) azzal a céllal hozta létre, hogy művészeti gimnáziumi és művészeti szak-
gimnáziumi képzést, alapfokú művészetoktatási tevékenységet, érettségi utáni szak-
képzést, valamint kollégiumi feladatellátást folytasson. 

 

Intézményünk létrehozásának alapvető célja, hogy különböző iskolatípusokban az 
általános műveltség elsajátítása mellett a tanulók megismerkedjenek a különböző 
művészeti ágak alapvető tudnivalóival, és elsajátítsák azokat. Ezáltal olyan készsé-
gek és képességek birtokába kerülnek, melyek eredményeként alkotó módon bon-
takozhat ki kreativitásuk, önmegvalósítási törekvésük az általuk választott művészeti 
területeken és szinteken. 
A bentlakásos tanulók számára a kollégium a személyiségüket tiszteletben tartó, hu-
mánus, biztonságos hátteret nyújt az iskolai tanulmányok folytatásához. 
 

Művészeti Gimnázium 

 
A művészeti gimnáziumban négyéves érettségit adó képzés folyik. A nemzeti alap-
tanterv szerinti általános képzést a szabad sávok és további plusz órakeret felhasz-
nálásával művészeti képzéssel egészítettük ki. A tanulók által választható művészeti 
szakirányok: zeneművészet (jazz és rockzene), képző-és iparművészet (grafika, ani-
máció, fotó, szobrászat, festészet), táncművészet (modern tánc, néptánc). 
 

Művészeti Szakgimnázium 

  
A szakgimnáziumban a képzési idő párhuzamos képzés esetén öt év, érettségi utáni 
képzés esetén két év. A 4. év végén érettségi vizsgát, az ötödik év végén szakmai 
vizsgát szervezünk. 

Az ágazati szakmai kerettanterv alapján az OKJ- szerinti szakképesítések a 
2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben (2020-tól kimenő rendszerben) a követ-
kezők: 

a képző-és iparművészeti ágban: grafikus, szobrász, mozgókép-és animáció ké-
szítő, festő szak 
a zeneművészeti ágban: jazz-zenész és szórakoztató zenész (rockzene műfaj) szakon, 
jazz-énekes szak 
a táncművészeti ágban: táncos (kortárs-, moderntánc) szak 
hang-, film- és színháztechnika ágban: mozgókép-és animáció készítő szak. 
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Az ágazati szakmai kerettanterv alapján az OKJ- szerinti szakképesítések a 
2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben a következők: 

OKJ 54 211 07 szobrász 2 év 

OKJ 54 211 04 grafikus 2 év 

OKJ 54 211 03 festő 2 év 

OKJ 54 212 04 jazz-zenész, jazz-énekes 2 év 

OKJ 54 213 03 mozgókép-és animáció készítő 2 év 

OKJ 54 212 09 táncos (kortárs-, moderntáncos) 2 év 

 

Az ágazati szakmai kerettanterv alapján a szakgimnáziumban oktatható szakképe-

sítések a 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben a következők: 

4 0213 01                                képző- és iparművészeti munkatárs           2 év 

                                               (festő, szobrász, művészeti grafikus,  

                                                mozgókép- és animációtervező) 

4 0215 04                                jazz zenész                                                     2 év 

4 0115 09                                táncos (kortárs-, modern táncos)              2 év 

 

Alapfokú művészeti iskola 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésé-
ről szóló 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet szerinti tanszakok a 2011/2012. tanévtől ki-
menő rendszerben. 

zeneművészeti ág:  zongora, orgona, szintetizátor, furulya, fuvola, gitár, 
hegedű, kórus, ütő, magánének, klarinét, szolfézs, 
jazz basszusgitár, jazzgitár, jazzdob, jazz- szaxofon, 
jazztrombita, jazz- zongora, jazzének, jazzbőgő 

táncművészeti ág:  balett, néptánc, modern-kortárstánc, társastánc 

képző- és iparművészeti ág: festészet, grafika, szobrászat, foto- videó, kézműves, 
kerámia, textil 

 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet szerint tanszakok a 2011/2012. tanévtől megkezdett 
képzésekre felmenő rendszerben. 

Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene:  billentyűs tanszak: zongora, orgona 
 fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét 
 akkordikus tanszak: gitár, ütő  
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 vonós tanszak: hegedű 
  vokális tanszak: magánének  

 zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, 
 zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus 
 
Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak: szintetizátor 

zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező, zenetörténet-ze-
neirodalom 

 
Jazz-zene: billentyűs tanszak: jazz-zongora  
 fafúvós tanszak: jazz-szaxofon 
 rézfúvós tanszak: jazztrombita 
 ütős tanszak: jazzdob 
 vonós tanszak: jazz-bőgő 
 pengetős tanszak: jazz-gitár, jazz-basszusgitár 
 vokális tanszak: jazzének 
 zeneismeret tanszak: jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet 
 kamarazene tanszak: zenekari gyakorlat 
 

Táncművészeti ág: balett tanszak 
 néptánc tanszak 
 társastánc tanszak 
 moderntánc tanszak 
 

Képző- és iparművészeti ág:  képzőművészeti tanszak 
 grafika és festészet tanszak 
 fotó és film tanszak 
 szobrászat és kerámia tanszak 
 környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Szín- és Bábművészeti ág: színművészet tanszak 
 bábjáték tanszak 
 

Kollégium 

Kollégiumunk 68 fő befogadására alkalmas, vegyes (lány és fiú) kollégium.  
 

HELYZETELEMZÉS 

Az iskola fenntartója a Fejér Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett Művészetért 
Közalapítvány.   
A helyi és a várost övező régió igényének figyelembe vételével a 2006-os tanévtől 
indítottuk a hiányt betöltő érettségire épülő művészeti szakmai képzést az 1995 óta 
működő alapfokú művészeti oktatás mellett. A művészeti szakközépiskola 2016 
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szeptemberétől az állami átszervezések miatt művészeti szakgimnáziumként funkci-
onál.  
2006-tól működik kollégiumi (lány, fiú) szolgáltatásunk is. 
A 2017-es tanévtől felmenőrendszerben művészeti gimnáziumi oktatást terveztünk 
indítani, mivel a művészeti szakgimnáziumi képzés  állami támogatásának kivonását  
tervezte a kormány a nem állami fenntartók esetében. A döntés visszavonása miatt 
a párhuzamos művészeti képzést tovább tudtuk folytatni, így a művészeti gimnázi-
umi képzést nem indítottuk el. 
 
Intézményünkben az alap- és középfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképes-
séget alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetokta-
tás fontos szerepet tölt be a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák 
iránti nyitottság kialakításában. 
 

Intézményünk tárgyi feltételei kimondottan jók, az oktatáshoz szükséges taneszközök 
a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezésünkre állnak. Az iskola szék-
helyén és telephelyein a szükséges tantermek, egyéb helyiségek és általános tan-
eszközök biztosítottak. 
Fejlesztési tervünkben szerepel a taneszközök folyamatos korszerűsítése mellett az is-
kolaépület bővítése és saját tornaterem építése. 
Iskolánk összetett iskola, mely a jogszabályok értelmében a különböző típusú iskolák 
egyes feladatait külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával valósítja 
meg. Egy szervezeten belül (egy nevelőtestület) több iskolatípus feladatait látja el 
oly módon, hogy az iskolatípusok feladatai elválnak egymástól. Egy pedagógiai 
program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymás-
sal együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. 
     

NEVELÉSI PROGRAM 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, fel-
adatai, eszközei  

Az iskola általános célja, hogy közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapérté-
keit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, 
demokratikus elveket követő, a másság elfogadására képes állampolgárokat ne-
veljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az 
ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 
 
Az iskola konkrét céljai: 
a 6-22 éves korú tanulók számára biztosítsa az alapfokú művészeti nevelést és okta-
tást, 
a gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés megvalósításával az általános iskolából ki-
kerülő tehetséges gyerekeket közismereti és egyben művészeti szakmai ismeretek-
hez juttassa, 
az érettségizett fiatalokat olyan oktatási-képzési kínálathoz juttassa, amely a művé-
szetek területén magas szintű szakmai ismereteket ad, amellyel megnő elhelyezke-
désük lehetősége, 
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a sajátos nevelési igényű tanulok oktatásával, nevelésével lehetőséget biztosítson 
ez eltérő képességű tanulók minél harmonikusabb beilleszkedésére a társadalomba 
és arra, hogy életpályájuk egyenlő eséllyel induljon társaikéval, 
a továbbtanulni szándékozó, illetve a tehetséges tanulók a főiskolákon, egyeteme-
ken szakirányuknak megfelelően jó eséllyel tovább tanulhassanak. 
 

Az alapfokú művészeti nevelés célja  

Az alapfokú művészeti nevelés elsődleges célja a meghatározott követelmények 
teljesítésével történő képességfejlesztés, amelyet a művészeti műveltség megalapo-
zásával, elmélyítésével és állandó fejlesztésével ér el. E célját úgy éri el, hogy a kö-
vetelmény eléréséhez szükséges tananyagot eszköznek tekinti a gyermekek érzelmi, 
értelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A készség és képességfejlesztést, az 
ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként tekinti, követelményeit a 
gyermek életkori jellemzőihez igazítja. 
Lehetővé teszi, hogy az alapfokú művészeti iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, 
kiváló alkalmazkodóképességgel, az élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodja-
nak, a társadalmi és művészeti életben eligazodjanak. Az iskola célul tűzi ki továbbá, 
hogy elősegítse a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a művészetek iránti érzé-
kenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket fejlessze. 

A művészeti gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés célja 

Célunk a közismereti és a művészeti nevelés-oktatás során egyaránt az autonóm, a 
kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környezetét megóvó 
személyiség formálása, a felelős döntési és a fejlett művészi kommunikációs készség 
kialakítása. Az embertársaik értekeinek megbecsülésére, más nemzetek kultúrájá-
nak, művészi értékeinek tiszteletére, a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra 
ápolására irányuló nevelés. 
 

Az érettségi utáni szakgimnázium nevelési célja 

A fentiek figyelembe vételével, kiemelt cél, hogy az érettségizett fiatalok részére 
OKJ szerinti szakmai és gyakorlati ismereteket adjon át, felkészítsen a munka vilá-
gára, valamint a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra.  
Követelményrendszerében közelít a munka világában kialakult normákhoz és for-
mákhoz, ugyanakkor figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a fiatal felnőttek 
személyiségét. 
 

A gimnáziumi és a szakgimnáziumi nevelő-oktató munka feladata 

Kiszélesíti, elmélyíti és tovább bővíti az általános iskolai tantárgyi ismereteket. A köz-
ponti kerettantervben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és 
tartalmak biztosítják az általános műveltség további bővítését, az érettségi vizsgára 
és a felsőfokú tanulmányokra való felkészülést. 

Az intézmény az általános (közismereti) műveltséggel összefüggésben a nevelés-ok-
tatás folyamatában a tanulókat logikus összefüggések felismerésére, rendszerben 
való gondolkodásra tanítja. Képessé teszi őket arra, hogy a különböző információk 
között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak vála-
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szokat, és a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló véle-
mény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre. Felkészít a szakirányú 
és nem szakirányú felsőoktatásban való eredményes felvételi vizsga mellett a ké-
sőbbi munkába állás követelményeinek megalapozására. 
Az oktatni kívánt szakmák az iskola célkitűzéseit reprezentálják, oktatásukkal gazdag 
kínálatot ajánlhat az iskola az érettségizett diákoknak, ugyanakkor az oktatáspolitika 
átjárhatóságot igénylő elképzelései is teljesülnek azzal, hogy az azonos tantárgyak 
(modulok) tanulása lehetővé teszi a szakmaváltást a rokon területeken belül.  
 

Az alapfokú művészeti iskola feladata 

Feltárja a művészet, ezen belül a zeneművészet, a képző-és iparművészet, a tánc-
művészet, a színművészet megörökítő és átörökítő szerepét, megérteti, hogy az al-
kotás a legértékesebb emberi alapképesség.  

Az iskola feladatát oly módon teljesíti, hogy olyan ismereteket ad, amelyek elsajátí-
tásával és alkalmazásával a növendék alkalmassá válik élményvilága művészi meg-
jelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészet különböző területein. Azt az 
igényt igyekszik kielégíteni, hogy az alapfokú művészeti iskolából kikerülve valam-
ennyi tanuló aktív részese legyen, akár mint értő befogadója, akár mint aktív szerep-
lője a művészetek világának.  

 

Az érettségi utáni képzés feladata 

Az érettségire épülő szakgimnázium elsődleges feladata, hogy az érettségizett fia-
talokat és felnőtteket a munkaerő-piaci igények figyelembevételével olyan kor-
szerű, magas szintű, művészeti-szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek a ha-
zai gazdasági és a társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálhatóak, tovább-
fejleszthetők, valamint amelyek az európai integrációban is piacképesek. Fontos fel-
adat, hogy a tanulókat alkalmassá kell tenni az egész életen át tartó tanulásra vá-
lasztott szakmájukban, akár munkát vállalnak, akár folytatják tanulmányaikat felső-
fokú intézményekben. 
Hozzásegítjük tanulóinkat az egyéni tanulási stratégia kialakításához, hogy a munka 
világában is meg tudják választani a számukra leghasznosabb munkamódszert, stra-
tégiát. 

 

Az alapfokú művészeti iskola vonatkozásában az egyes művészeti ágak oktatásá-
nak cél- és feladatrendszere 
 
Az alapfokú művészeti iskolában mind a négy művészeti ágban folyik a művészeti 
nevelés-oktatás. A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk az Alap-
fokú művészetoktatás alapprogramját az alapfokú művészeti oktatásban. 
Ennek megfelelően a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet által megfogalmazott egyes 
művészeti tevékenységek célja és feladata – amelyet az iskola tantestülete teljes 
körűnek tart - került átvételre. 
A 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadá-
sáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI 
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rendelet szerint az intézmény pedagógiai programja kiegészült az új tantervi ele-
mekkel.  
 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zeneoktatás célrendszere 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
zenei  nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek 
fejlesztésére,  biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszer-
zését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés mód-
jait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárnak 
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A zeneoktatás feladatrendszere 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogé-
konyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elő-
adói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása) 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifej-
lesztése 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismer-
tetése 
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismer-
tetése 
A kortárs zene befogadására nevelés 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek ol-
vasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
Tehetséggondozás. 
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-
velése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
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Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 
való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási intéz-
ményekkel. 
 

A jazz-zeneoktatás célrendszere 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
jazz-zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek jazz-zenei ké-
pességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti (népi) ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására. 
A jazzoktatás a műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 
a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításá-
val a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
 

A jazz-zeneoktatás feladatrendszere 

A jazz- és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogé-
konyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elő-
adói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifej-
lesztése. 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása. 
Rendszerezett zenei ismeretek, jazz- és általános zenei műveltség átadása. 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
A jazz- és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggé-
seinek megismertetése. 
A főbb klasszikus zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyénisé-
geinek megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek ol-
vasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
Tehetséggondozás. 
A jazz-zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-
velése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr jazz-zenekarokban, kamaraegyüttesekben, illetve vokál együttesekben 
történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi jazzoktatási intéz-
ményekkel. 
 

Táncművészeti ág 

A táncművészeti oktatás célrendszere  

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat 
a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, hogy 
a múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével 
és megszerettetésével lehetőséget teremtsen a tanulók számára életkoruknak meg-
felelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 
 

A táncművészeti nevelés-oktatás feladatrendszere 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirá-
nyú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, 
ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. 
Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra ne-
vel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevé-
kenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizá-
ciós képességét, készségét. 

A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt ér-
deklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző mű-
vészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe 
veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 
tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fej-
leszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolya-
mokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, elő-
adói műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

Képző- és iparművészeti ág 

A képző- és iparművészeti oktatás célrendszere  

A képző- és iparművészeti oktatás célja, hogy a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajá-
tosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismertesse meg a tanulók-
kal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, se-
gítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő 
vizuális műveltség kialakításában. 
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A képző-és iparművészeti oktatás feladatrendszere 
A követelmények és tantervi programban megfogalmazott tananyag elsajátítása 
által lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erköl-
csi fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a 
képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyag-
formáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata 
nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a ké-
pességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 
való megjelenítésének gyakorlatára. 

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 
tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biz-
tosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya-
korlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlő-
dését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális 
tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 
készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől 
és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket, és a különféle szakirá-
nyú területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

Szín- és bábművészeti ág  
A szín- és bábművészeti oktatás célrendszere  
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figye-
lembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–drama-
tikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt von-
zódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kife-
jező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártas-
ság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és zá-
róvizsgára. 
 
 

A szín- és bábművészeti oktatás feladatrendszere  
A képzés lehetővé teszi mindkét területen tanulók számára önmaguk tudatos meg-
figyelését. Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredmé-
nyeik felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazá-
sára. Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalá-
sát. Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjá-
tékban (bábjátékban) való alkalmazását. Drámával és színházzal (bábszínházzal) 
kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését. Színházi (bábszínházi) előadások egyéni 
vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók megtekintését, 
értelmezését. 
 
A színművészet területén különösen a változatos dramatikus tevékenységformákban 
való részvételt. Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megis-
merését, alkalmazását differenciált feladatokban. A színházi–drámai formával való 
kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését. A színjáték kulturális 
hagyományainak megismerését. A színjátéknak, mint művészi kommunikációs for-
mának a megtapasztalását. 
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A bábművészet területén különösen a változatos bábos tevékenységformákban 
való részvételt; az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását dif-
ferenciált feladatokban. A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a 
bábszínházi megjelenítés jellemzőinek megismerését. A bábos és maszkos játékok 
kulturális tradícióinak megismerését; a bábjátéknak mint művészi kommunikációs 
formának a megtapasztalását. 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység, magában hordozza a szemé-
lyiségformálás specifikus lehetőségét, biztosítja a tanulás személyes módját.  A mű-
vészeti nevelés - legyen az alapfokú vagy középfokú nevelés - alapja a nemzeti és 
egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya.  

A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sok-
színűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a többcélú művészeti is-
kola által oktatott művészeti ágakban megjelennek.  

Az iskola a művészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván ki-
bocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az önmű-
velésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttműködésről tesznek 
tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, 
hogy másokkal is betartatják.  

Az alapfokú művészeti iskolában folyó nevelés feltárja a művészeti élmény katartikus 
szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Isko-
lánk művészeti nevelése megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes al-
kotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az 
emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, amelyek a művészetek területén 
az eredményes szereplés összetevői. 
 

A középiskolai személyiségfejlesztés 
Az iskola nemcsak szakmailag jól képzett, korszerű művészeti-szakmai ismeretek bir-
tokában lévő polgárt kíván kibocsátani, hanem olyan személyiségeket, akik a min-
dennapokban harmóniára, egészséges életmódra törekszenek. Igényük van az ön-
művelésre, és leendő munkahelyükön önállóságról, öntevékenységről és magas 
fokú együttműködésről tesznek tanúbizonyságot.  
Az alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek, különösen a kamasz, 
majd az ifjúkorba lépő fiatalok személyiségének kialakulásához, érzelmi kifejezésé-
hez, gondolatai megfogalmazásához. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok sorába tartozik a személyiség ön-
fejlesztésének segítése. Kiemelkedő szerepet kap az önismeret fejlesztése, a vállal-
kozó készségek erősítése, hogy a gyakorlati életben a különböző információk között 
eligazodjanak, a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló 
vélemény kialakítására, a megalapozott döntésre. 

Mindezek megegyeznek azokkal az Európai Uniós kívánalmakkal is, amelyeknek el-
érése, megvalósítása az iskola feladata és értékrendje között szerepel. Ennek érde-
kében nemcsak a magyar társadalom hagyományos értékeit kívánjuk közvetíteni 
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tanulóinknak, hanem a nemzetközileg is elfogadott normákat. Ilyen normáknak tart-
juk például a kommunikációs készséget, a kooperációs készséget, a vállalkozói kész-
séget, a munka világában való átfogó tájékozottságot, az aktív, pozitív életvitel pri-
oritását.  
A gimnázium szellemiségének olyannak kell lennie, hogy mindezek az értékek be-
épüljenek a tanuló személyiségébe. Ezáltal gazdagodik jelleme, sajátjának tekinti a 
nemzeti és egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyi-
tottá válik a különböző kultúrák iránt.  

Természetesen mindezek a demokráciára, illetve a közösségi életre való nevelést 
közvetve vagy közvetlenül segítik, hiszen a demokráciában a politikai, közéleti és a 
civil szféra egyaránt felelős döntést hozó polgárokat kíván, akik artikulálni és érvé-
nyesíteni tudják egyéni és a csoportérdekeket és értékeket, akik szellemileg felnőtt 
emberek. 

 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az érettségi utáni képzésben 

Iskolánk alapvető feladata az is, hogy felnőtt diákjaink a minél alaposabb tudás 
megszerzése mellett, illetve ezen keresztül önálló személyiségű, érett emberekké vál-
janak, illetve személyiségük kibontakozzon. De legalább olyan fontos, hogy társaik, 
munkatársuk, a hozzájuk forduló emberek iránt érzékeny, közösségi szellemű szemé-
lyiségek legyenek. Ennek érdekében az iskolai életet oly módon szervezzük meg, a 
gyakorlati munkahelyeket úgy választjuk, illetve választatjuk meg, hogy az színteréül 
szolgáljon a diákok öntevékeny, változatos tevékenységeinek, a kapcsolatok kiala-
kulásának. 
 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatok 

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösség-
fejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatok is ezt a szemléletet tükrözik. 
A művészeti nevelés egyéni és csoportos munkát tételez fel. A csoportban azonban 
önálló egyéniségek személyiségfejlesztése folyik. Célunk az, hogy az önálló szemé-
lyiségüket megtartva közösséggé formáljuk a kezdeti heterogén csoportokat.  
A személyiségfejlesztési munkánk már a nyár végén megkezdődik, azzal a céllal is, 
hogy az önálló személyiségek a tanév során koherens közösséggé szerveződjenek. 
A tanévet a kilencedikesek számára egy három napos művészeti, illetve önmegis-
merő táborral indítjuk, hiszen a személyiség és közösségfejlesztő tevékenység nem 
választható szét mereven a tehetséggondozástól. 

Az iskola a tanulók egyéb kulturális igényeinek kielégítésére is gondot fordít. Közös 
kirándulások az ország kulturális hagyományainak megismeréséért, múzeumok és ki-
állítások, koncertek, színházlátogatások, más művészeti produkciók megtekintése 
szerepel a terveinkben. Komoly közösségformáló erővel bírnak azon rendezvénye-
ink, melyek a tanulók, pedagógusok, szülők számára egyaránt nyitottak, Kerti Parti 
(összművészeti fesztivál), Petőfi napok (havi művészeti bemutatók), Hangszíntér Ga-
léria (havi rendszerességű képzőművészeti kiállítás), egyéb koncertek, kiállítások, 
táncbemutatók. 
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A szorgalmi időszakon kívül is szervezünk belföldi és külföldi nyári táborokat, kirándu-
lásokat. A művészeti ágaknak megfelelő táborokban a gyerekek a nyaralás örömei 
mellett, intenzívebben foglalkozhatnak a választott művészeti területekkel. A szak-
foglalkozásokat tanáraink mellett meghívott művészek, szakemberek tartják. 

Iskolánk törekvése, hogy pozitív képet alakítson ki az országról, a szűkebb környeze-
téről tanulóiban, ezért nyilvános rendezvényekkel ünnepli meg a nemzeti és az isko-
lai hagyományteremtő eseményeket. Az ünnepek alkalmat adnak az egyéni és kö-
zösségi teljesítmények elismerésére, amely fejlesztő és inspiráló hatást fejt ki az 
egyénre és a közösségre egyaránt. 

Középiskolánkban kiválóan működik a diákönkormányzat, ahol gyakorolni tudják jo-
gaikat tanulóink. Célunk az, hogy fejlődjön, formálódjon felelős társadalmi maga-
tartásuk, valamint felkészüljenek az állampolgári szerepre. Ez utóbbi nevelési feladat 
magába foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges jogok és kötelességek tu-
datosítását.  
A műveltségi- szakmai- tanulmányi verseny, a felkészülés, kohéziós erő lehet a cso-
portok kialakulásában, a különböző tehetségek kibontakoztatásában. 
 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az alapfokú művészetoktatás növendékeire nem jellemző, hogy beilleszkedési, ma-
gatartási nehézségekkel küszködnének. Számukra a tanulás, a foglalkozások örö-
met, kitárulkozást, alkotást jelentenek, amelynek szervezeti kereteit önként vállalták. 
Ezért ebben az iskolatípusban nem is foglalkozunk vele, számukra a közoktatási tör-
vény sem fogalmaz meg követelményt ezen a téren. 

A középiskolában előfordulhatnak a fenti problémák, azonban egy osztályközösség 
2-3 problémával küzdő gyereknél többet csak nagy nehézségek árán visel el. Ez igaz 
a gyerekközpontú iskolára is, mint a mi iskolánk esetében. Legfontosabb, a prob-
léma mielőbbi feltárása a szülő és szakemberek bevonásával, a szükséges terápia 
és együttműködés beindítása. 

A személyiség- és magatartásproblémák kategóriái: 

agresszivitás (fizikai és lelki erőszak), 
regresszivitás (félénkség, szorongás, a társas kapcsolatok hiánya), 
instabilitás (hangulatlabilitás, csapongó érdeklődés, gyakori és felületes kapcsolat-
teremtés), 
apátia (érzelmi tompaság, érdeklődésnélküliség, passzivitás), 
antiszociális magatartás (lopás, csalás), 
patológiás tünetek (depresszió), 
iskolai problémák (gyenge tanulmányi eredmény, az iskolai felszerelés hiánya). 

A viselkedészavar okai lehetnek: családi, iskolai, társas kapcsolatok. 

Stratégiáink a problémák megoldására: 

békéltető, konfliktusmegoldó stratégia, 
terápiás megoldás, gyógyító jellegű, 
kompenzatórikus, a jóvátételre épít, 
büntető, szankciókkal befolyásoló. 
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Előfordul, hogy tanulási zavar, részképesség hiány áll a viselkedési zavarok hátteré-
ben. 
Segítők: fejlesztőpedagógus, az iskola pedagógusai, az iskolapszichológus, a Neve-
lési Tanácsadó, a Családsegítő Szolgálat szakemberei, a gyermekvédelmi felelős, 
nem utolsósorban a szülők.  
Az általános iskolai munkaformákhoz képest a megváltozott munkaformák kedvez-
nek a konfliktus elkerülésének. Ha sikerül feltárni a gyerek érdeklődési irányultságát 
az adott művészeti ágon, illetve a közismereti tantárgyak között, tevékenykedtetjük, 
sikerhez juttatjuk, önbizalmát megerősítve megkönnyíthetjük helyzetét. Az adott kö-
zösség szabályait azonban mindenkinek be kell tartania, el kell érnünk, hogy isko-
lánkban ne legyenek beilleszkedési gondok, illetve ne legyen olyan növendék, aki-
nek gondjai vannak a magatartási, viselkedési normák betartásával. 
Iskolánk felvállalja a —beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű 
gyermek— sajátos nevelési igényű tanulók integráltan történő oktatását nevelését. 
Szakértői vélemény alapján az alábbi pszichés fejlődés zavarai miatt tartósan és sú-
lyosan akadályozott tanulók a neveléséhez, oktatásához biztosíjuk a megfelelő fel-
tételeket: 

Tanulási zavar- veszélyeztetettség 
Diszlexia 
Diszgráfia 
Diszkalkulia  
Iskolai képességek kevert zavara 

Az ilyen problémákkal küszködő gyermekeknek - a szülőkkel együttműködve - bizto-
sítjuk a megkülönböztetett figyelmet, esetenként bizonyos tantárgyakból a tantárgyi 
felmentést, az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott módon a kötelező 
vizsga helyett az alternatív vizsgatantárgyakra történő felkészítést. Amíg az integrál-
tan oktatott sajátos nevelési igényű tanulónknak érvényes szakvéleménye van, fej-
lesztőpedagógus alkalmazásával biztosítjuk a speciális fejlesztést. 

 

A tehetség, képességek kibontakoztatását segítő tevékenység 

Középiskolánk alapfeladata a tehetséggondozás. Meg kell adnunk a lehetőséget, 
hogy az iskolában tanuló valamennyi növendék számára lehetővé váljon képessé-
geinek kibontakozása. A különösen tehetséges tanulóknak az iskola egyéni, diffe-
renciált képzést kíván biztosítani.   

 A tanórán kívüli programok meghatározásakor is a képességek kibontakoztatását 
és – ha szükséges - a felzárkóztatást segítő programok kapják a fő hangsúlyt. Ahol 
szükség van az alapismeretek elmélyítésére különösen a gyengébb eredményt el-
érő – de tehetséges – tanulóknál időszakos felzárkóztató programokat szervez az is-
kola. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő képzések a hátrányok felszá-
molására, illetve a tehetséges tanulók önkéntes foglalkozására is alkalmasak: 
idegen nyelv oktatása szakkör vagy szolgáltatás keretében, 
kommunikációs, kooperációs és önismereti tréning, 
számítástechnikai-informatikai gyakorlási lehetőség, 
szakmai felzárkóztatás, tehetséggondozás (egyéni, csoportos) 
tantárgyi felzárkóztatás. 
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Az alapfokú művészeti iskola alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkuta-
tása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése. Éppen ezért az iskola egész nevelési-
oktatási programja a tehetséggondozás célját szolgálja. 
A különösen tehetséges tanulók az egyes csoportok produkcióiban központi szere-
pet kapnak, ezzel a csoport számára is erős motiváció alakulhat ki tehetségük még 
jobb alkalmazására. 
Az iskola él a magasabb évfolyamra lépés lehetőségével úgy, hogy a kimagaslóan 
tehetséges tanuló akkor is magasabb évfolyamra léphet, ha nem töltötte le az 
egész tanévet. Természetesen jegyzőkönyv rögzíti az igazgató és a tanári kar dön-
tését. Ebbe a körbe tartozik a beiskolázáskor végzett felmérés, amelynek alapján a 
tehetséges tanulók nem feltétlenül az előképző vagy első évfolyamba kerülnek, ha-
nem a követelmények teljesítésének bizonyítása után magasabb évfolyamba lép-
hetnek.  
A tehetséges tanulóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy szakirányú gimnáziu-
munkba felvételizhessenek. Ahhoz, hogy a tanuló az adott művészeti ág területén 
minél nagyobb tudást birtokoljon, szükséges a rendszeres részvétel különböző művé-
szeti rendezvényeken, kiállításokon, fesztiválokon, versenyeken, bemutatókon. Ösz-
tönözni kell a tanulókat a rendezvényeken való részvételre, és lehetőséget kell nyúj-
tani számukra a megyei és országos szintű bemutatókon történő megjelenésre.  
A tanulókkal differenciáltan foglalkozunk. Az erősen motivált, de kevésbé tehetsé-
ges gyermeknek igyekszünk megtalálni feladatát, különböző célfeladatok kijelölé-
sével. A tanórán kívüli programok meghatározásakor is a képességek kibontakozta-
tását és a felzárkóztatást segítő programok kapják a fő hangsúlyt. 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót a művészeti nevelés segíti abban, hogy 
megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és má-
soknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

Az érettségi utáni képzés elsősorban önként jelentkező fiatalokat és felnőtteket ké-
pez, mégis előfordulhat, hogy valamilyen magánéleti vagy munkahelyi probléma 
miatt átmenetileg gondok jelentkezhetnek. Alapelvünk, hogy az iskola, amely em-
berségre, toleranciára akar nevelni, tanúsítson ilyen magatartást olyan tanulói iránt 
is, akinél valamilyen gond jelentkezik, különben az elvek és a gyakorlat közötti ellen-
tét súlyos problémákhoz vezethet. Az intézményünk, a tantestület feladata a nehéz-
ségek azonnali felismerése, diagnosztizálása, a szükséges terápiák kidolgozása.  

  

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Célunk, hogy megelőzzük, elhárítsuk vagy enyhítsük azokat a gyermekekre ható ká-
rosodásokat, amelyek egészséges személyiségfejlődésüket megzavarják vagy gá-
tolják, másrészt segítsük a pozitív hatások érvényesülését. 

Feladatok: 

Megelőző, gondozó és korrigáló tevékenység (osztályfőnök) 
Jelzés, szűrés, ügyintézés, javaslattétel (gyermekvédelmi felelős) 
Pozitív, egészséges életfelfogás hangsúlyozása 
Egyéni felelősségérzet fokozatos, folyamatos kialakítása 
Tolerancia, a másság elfogadásának kialakítása 
Önérzet, önbecsülés erősítése 
A feladatok megvalósulását segítő tevékenységek 
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Előzetes tájékozódás az általános iskolában 
Családlátogatás. 
Szakemberek és a család bevonásával okfeltárás, egyéni terv készítése, külső (Ne-
velési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat) segítség igénybevétele. 
A kiskorú súlyos retardációja, SNI (sajátos nevelési igény) gyanúja esetén intézmé-
nyünk kezdeményezi a Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői 
Bizottság szakvéleményének elkészítését, és a zavar diagnosztizálásakor a tanuló 
gondozását. 
A tanulás tanítása 

A gyermek-és ifjúságvédelem területén legfontosabbnak a megelőzést tartjuk. Ezt 
szolgálja egészségnevelő programunk. Az iskola az egészséges személyiségfejlődést 
helyezi előtérbe, azonban a megnövekedett társadalmi feszültségek, gondok mel-
lett önmagában nem lehet sikeres a gyermekvédelmi problémák kezelésében. 
 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok az érettségi utáni szakképzésben 

Diákjaink érettségizett fiatalok, már munkában álló felnőttek mégis fontos feladat-
nak tartjuk az ifjúságvédelmi feladatokat különösen a fiatal felnőttek esetében. Fia-
taljainkat különösen a szenvedély-betegségektől, kiemelkedően a terjedő drog-
használattól kell védeni. Ez a munka folyamatos és következetes feladatot is jelent, 
különös tekintettel a megelőzésre, tájékoztatásra. Évente két-két alkalommal külső 
szakembert szeretnénk meghívni, hogy tartson előadást a fenti témában. Az elő-
adáson elhangzottak segíthetik közéleti munkájukban már dolgozó felnőtt diákjain-
kat is. 
Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a központi szakmai programokban szereplő élet- és 
pályatervezési ismereteket tanulóinkkal elsajátíttassuk, és ennek keretében napiren-
den tartsuk az egészséges életmód fontosságát. A családi életre nevelés és a káros 
szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve leküzdése kitüntetett figyelmet 
kapnak.  
 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program  

Iskolánk ezt a feladatot nagyon fontos, komplex problémakörnek tartja, ugyanis az 
esetek többségében azok a tanulók vallanak kudarcot a tanulmányaik során, akik 
valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek. Ezért ezt a területet az ifjúságvéde-
lemmel és a szociális hátrányok enyhítését segítő programmal együtt kell kezelni. 
Mindenek előtt figyelembe kell venni a fokozatosság elvét és az életkori sajátossá-
gokat, Valószínű ezzel a problémával elsősorban a 9-13. osztályos tanulóknál talál-
kozunk, ezért ezeknek a tanulóknak differenciált, egyénre szabott korrepetálási le-
hetőséget biztosítunk. 
Az érettségi utáni szakközépiskolában a korábbi tanulási kudarcokat kell korrigálni, 
ezért számukra különböző tanulási technikákat és stratégiákat kell megtanítanunk, 
hogy a szakmai vizsgára eredményesen fel tudjanak készülni, és képesek legyenek 
a sikeres szakmai vizsga letételére. 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának fő területe a fejlesztés külö-
nösen a szakgimnázium és a művészeti gimnázium első évében. A fejlesztés, a fel-
zárkóztatás folyamatának egyik láncszeme, lehetősége. Célja: azoknak a gyerekek-
nek a foglalkoztatása, akik hátrányban vannak társaikhoz képest is a tanulásban. A 
fejlesztés során a középpontban a képességfejlesztés áll.  



21 
 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatás-
nak, veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociáli-
san hátrányos körülmények között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók 
veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését. E feladatokat az 
alábbiakban határozzuk meg: a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű diákok segítésének formái:  tanulmányi kirándulások 
anyagi támogatása, kedvezményes ebéd biztosítása,  javaslat tétele rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás folyósítására. Mentálisan sérült tanulók esetén 
pszichológus tanácsának kikérése, munkájának igénybevétele.  A tanulók jogai-
nak fokozott védelme.  Az életmód-program keretében rendszeres prevenciós fog-
lalkozások tartása az osztályfőnök, a szaktanárok és a szociális szakszolgálat  segít-
ségével. Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. A veszélyeztetett, illetőleg 
hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése. 
 
A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei 

 Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfe-
lelő oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánknak (a fenntartóval, a 
családdal, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek sze-
rint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: a tanulók tanulási nehézsé-
geinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás 
egész folyamatában és valamennyi területén; a tanulási esélyegyenlőség eredmé-
nyes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók személyiségének megisme-
rése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása;  a tanulók önma-
gukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek 
feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység tá-
mogatása az iskolán kívül;  adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; egysé-
ges, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 
eljárások alkalmazása. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

A kérdést megfelelő kommunikációval kell kezelni, mivel a tanulóink és szüleik érzé-
kenységére vigyázni kell. Ezért kellő tapintattal, de felhívjuk figyelmüket a pályázati 
lehetőségekre, felvilágosítjuk őket a szociális juttatások lehetőségeiről, alapítványi 
ösztöndíj lehetőségeket igyekszünk felkutatni és minden pedagógiai eszközzel igyek-
szünk segítségükre lenni.  
A szülőkkel való személyes találkozás jó alkalom a gondok feltárására. Az osztályfő-
nök a tanuló problémájának, szükségleteinek megfelelően intézkedik. 

Érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli tevékenységre ösztönzi, hívja fel a fi-
gyelmét az őt érdeklő eseményre. 
Javasolja az alapítványi támogatást, önkormányzati segélyezést. 
Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Családvédelmi Szolgálattal, illetve a Gyám-
hatósággal. 
Fokozott, személyre szóló érzelmi kapcsolat biztosításával támaszt nyújt a gyereknek.  

Kapcsolati zavarokkal küszködő tanulók esetében 
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Minden problémás esetben első lépés a család megismerése, külön figyelmet for-
dítva a gyerek-szülő kapcsolatára, amely jelentősen befolyásolja a tanuló viselke-
dését az otthonon kívül. 
Legfontosabb a panaszok meghallgatása, egy olyan bizalmi kapcsolat kiépítése, 
ahol a diákok bármilyen problémával megkereshetik a gyermekvédelmi felelőst 
vagy más, a gyerekhez közelálló pedagógust. Az iskolában a zavar megszüntetése 
érdekében, tini-csoportot lehet kialakítani önismereti játékok alkalmazásával a 
Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az iskolapszichológus közreműködésével. 
Az osztályfőnökök szociometriai mérésekkel feltérképezik a perem- és sztárhelyzetű 
gyerekeket. Segítik a peremhelyzetű gyerekek bevonását a csoportba, valamint le-
hetőséget nyújtanak minden tanuló számára a jó értelemben vett „sztárhelyzet 
megtapasztalására”. 
Kiemelkedő figyelmet fordítunk a gyermekbántalmazás megelőzésére. 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók gondozása 

Kiemelkedően fontos a jó kapcsolat kiépítése a családokkal és környezettanulmány 
készítése. Esetenként változó, hogy a családoknak szociális, vagy pszichológus által 
nyújtott segítséget, esetleg mindkettőt kell adni. 
Hangsúlyos feladat az állandó és folyamatos kapcsolat a szociális háló más intéz-
ményeivel. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak megelő-
zésére, a fennállók kezelésére hatékony módszer a gyerekek különböző szabadidős 
programokba való bevonása, valamint a deviáns viselkedést megelőző programok 
szervezése. 
 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 
osztályfőnök feladata 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a kerettan-
tervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igé-
nyű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel 
összefüggésben kötelessége különösen, hogy  

Nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlő-
déséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden 
tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlő-
désének ütemét, szociokulturális helyzetét. 
A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fel-
zárkózását elősegítse. 
Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanuló-
kat. 
Előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés ma-
gatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. 
Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és meg-
becsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, ha-
zaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat. 
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A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítmé-
nyéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola dönté-
seiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. 
A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírá-
sok betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, 
a szülő - és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 
A gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 
jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 
adjon. 
Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. 
A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemje-
gyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 
tanulók munkáját. 
Részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan ké-
pezze magát. 
Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyama-
tosan irányítsa. 
A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és admi-
nisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse. 
Pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, 
az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 
Határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket. 
Megőrizze a hivatali titkot. 
Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 
A gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézmé-
nyekkel. 
 

 

 

Az osztályfőnöki és a tanári munkaközösség fontos feladata 

A tanulók személyiségének fejlesztése, az erkölcsi normák megszilárdítása.  
A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli lehető-
ségeket is fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommuniká-
ciós készségének fejlesztésére.  
Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, szorgalmazni a sportkörökben való 
aktívabb részvételt.  
Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése.  
Az osztályfőnöknek céltudatosan fel kell tárni és kezelni a nehéz helyzetű tanulók 
problémáit.  
Az osztályfőnöki órák színvonalának javítása.  
A tanórák pedagógiai színvonalának és hatékonyságának növelése.  
A közösség fontos feladata a tanulói kezdeményezések támogatása, az osztályok 
diákbizottságainak segítése.  
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A munkaközösségek tagjai segítsék a tanulófelvétel hatékonyságának növelését, és 
aktívan vegyenek részt a pályaválasztással kapcsolatos szervezési munkákban.  
Erősíteni a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal.  
Kísérletet tenni a családlátogatás rendszerének felelevenítésére. 
 

Az osztályfőnök konkrét feladatai 

Alakítsa, fejlessze osztálya életét:  
neveljen közéletiségre,  
működjön együtt osztálya diákbizottságával,  
fejlessze osztálya öntevékenységét.   
Koordinálja az osztályban tanító tanárok és szakoktatók munkáját:  
végezzen rendszeres óralátogatást,   
látogassa osztálya gyakorlati foglalkozásait.  
Ismerje meg a tanulók személyiségét, segítse fejlődésüket:  
mérje fel és kísérje figyelemmel a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezet-
ben élő tanulókat, érdekükben működjön együtt az iskolavezetéssel.  
a tanulókra vonatkozó észrevételeit írásban rögzítse az adatvédelmi törvénnyel össz-
hangban.  
A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai, és a jogszabályok szerint járjon el.  
A nevelő-oktató munka hatékonysága érdekében tartson szoros kapcsolatot a szü-
lőkkel: teremtsen lehetőséget a szülőkkel való személyes találkozásra.  
Segítse és kísérje figyelemmel osztálya tanulóinak tanórán kívüli tevékenységét:  
az osztályközösség kialakítása és a művelődési igény fejlesztése érdekében szervez-
zen programokat (mozi, színház, hangverseny, kirándulás).  
Végezze el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat:  
a munkarendben rögzített határidőkre végezze el az osztálynaplóval, a törzslapok-
kal és a bizonyítványokkal kapcsolatos teendőket,  
készítse el a fegyelmi eljárással összefüggő írásos anyagokat (értesítés, jegyzőkönyv, 
határozat).  
Fejlessze tudását, olvasson pedagógiai irodalmat.  
 
 

Az alapfokú művészetoktatás területén a pedagógusok legfontosabb helyi felada-
tait az alábbiakban határozzuk meg: 

A tanítási órákra való felkészülés 
A tanulók munkájának rendszeres értékelése 
A megtartott tanítási órák dokumentálása 
Az elmaradt és helyettesített órák vezetése 
Különbözeti vizsgák, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga lebonyolítása 
Művészeti versenyek összeállítása, értékelése 
Művészeti versenyek lebonyolítása 
Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
Felügyelet vizsgákon, versenyeken, rendezvényeken 
Iskolai programok szervezése 
Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 
Részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 
Részvétel továbbképzéseken 
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Iskolai ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel 
Tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka-
végzés 
Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 
Tanítási eszközök rendben tartása 
 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásá-
nak rendje  

A diákképviselet a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelő-
testület véleményét, illetőleg szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását 
az igazgató útján kéri. 
A jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat egyetértésének, 
illetve véleményének beszerzéséről az igazgató gondoskodik az előterjesztés leg-
alább 15 nappal korábban történő átadásával. 
Az igazgató az egyetértési joggal érintett, illetve a véleményeztetésre kerülő anya-
gok tervezeteinek előkészítésébe a diákok képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot 
kérhet. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diák képviselet egyetértési jogot gyakorol 
vagy véleményének kikérése kötelező, képviselőjét a nevelőtestületi értekezletre 
meg kell hívni. Az intézményi tanulók összességét érintő ügyekben a diákok az igaz-
gatóhoz fordulhatnak. 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Felgyorsult századunkban rendkívül fontos nevelési terület- akár egész életünkön át 
az egészségünk megtartására, az egészséges életmód kialakítására irányuló neve-
lés. 
A szakgimnáziumunk és művészeti gimnáziumunk pedagógiai programjában először 
az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelveiben fogalmazza meg 
az egészséges életmódra, környezetvédelmi gondolkodásra, esztétikára nevelés 
szükségességét az alábbiak szerint: 

A tanulók mindennapi életének részévé váljon az egészségük megőrzése, nemcsak 
testileg, de mentálisan is. 
A szép és ápolt, szűkebb és tágabb környezet kialakításának igénye és annak meg-
óvása természetes követelmény legyen a tanulóknál. 

Az iskola céljai között is megfogalmazzuk, hogy nagy hangsúlyt kívánunk fordítani az 
autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környe-
zetét megóvó személyiség kiépítésére, a felelős döntési és a fejlett kommunikációs 
készség kialakítására, embertársaik értekeinek megbecsülésére, más nemzetek tisz-
teletére, a nemzeti hagyományok ápolására. 
Nagy gondot fordítunk az egészséges életvitel kialakítására és megőrzésére, a szen-
vedélybetegségek megelőzésére. Erősítjük a környezet iránti felelősséget azzal is, 
hogy a mindennapok esztétikai értékeit mindenkor betartatjuk. 

Iskolánk céljainak megfogalmazásában kiemeltük, hogy az iskola olyan értékrendet 
közvetítsen a diákoknak, amely képessé teszi őket arra, hogy elfogadják, illetve azo-
nosulni tudjanak 
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a környezetvédelmi szemlélet fontosságával: Kiemelten kell kezelni a természeti és 
épített természet védelmét, szeretetét, és a kulturált környezet iránti igény kialakítá-
sát.   
az esztétikum jelentőségével: Az a célunk, hogy esztétikai igényességet alakítsunk ki 
diákjainkban, a makro- és mikrokörnyezettel szemben, és ezeket fejlesszük.  
emberi jogok eszméjével: El kívánjuk érni, hogy az iskolai és a tágabb értelemben 
vett társadalmi kapcsolatokban a diákok tartsák tiszteletben, és ösztönözzék társai-
kat, partnereiket az alapvető emberi normák, emberi jogok érvényesítésére. 
a testi, lelki egészség ápolásának fontosságával: Az a célunk, hogy az egészséges 
életmódra, a sport szeretetére, a harmonikus életvezetésre, az értékes társas kap-
csolatokra, a tartalmas szórakozásra való igény kialakításán keresztül, a diákok ké-
pesek legyenek egészséges értékrend, életvezetés megvalósítására, a szenvedély-
betegségek elkerülésére. 

Mindezeket a célokat csak úgy érhetjük el, ha következetesen végezzük az egész-
ségneveléssel, illetve egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat. Iskolánk tehát 
olyan egészségnevelési stratégiát dolgoz ki, amely a helyi feltételekre, az adottsá-
gokra építve megvalósítható. 

Az iskola tanulóinak életkorából, korábbi általános iskolai tapasztalataikból, tanul-
mányaikból következik, hogy elsősorban az egészségfejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatok kerülnek előtérbe. 
Az iskola törekszik arra, hogy minden rendelkezésre álló módszerrel és eszközzel elő-
segíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és 
az eredményes tanulást. 
Ennek érdekében olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi 
a pedagógusok és a tanulók jó közérzetét, méltóságát, többféle lehetőséget teremt 
a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyén előbbre 
jutását.  
A pedagógiai programban megfogalmazott célok; az egészséges életmód, élet-
szemlélet kialakítása, vagy néhány tanulónknál a meglévő helyes életmódformák 
megerősítése érdekében konkrét tevékenységek kapcsolódnak az alábbi területe-
ken: 

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
a mozgás fontossága, 
a helyes étkezés, táplálkozás, 
a barátság, párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében, 
a tanulás és a tanulás technikái, 
az idővel való gazdálkodás szerepe, 
a szenvedélybetegségek elkerülése, a természethez való viszony, az egészséges kör-
nyezet jelentősége. 

A helyi tanterv egyes közismereti és szakmai tantárgyainak ismeretanyagaiban 
megjelennek ezek a területek, illetve az ehhez tartozó témák különösen az osztály-
főnöki órákon, valamint a szabadidős programokban. 
Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással is, pl. az osztálytermek 
tisztántartása, szellőztetés, világítás, dohányzás, stb. 
 
A pedagógiai programban és a szabadidős tevékenységben megfogalmazott élet-
vitelt befolyásoló programok: 
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az egészséges személyiségfejlődés elősegítése – személyiségfejlesztő tréning, 
iskolai büfé kínálatának felülvizsgálata, 
a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer használat megelőzése – előadás, 
a szexuális felvilágosítás – előadás, 
sportrendezvények, kulturális programok,  
tájékoztató fórumok, 
szakmai tanácskozások. 

Módszerek: 

meghívott előadók biztosítása, 
a tantárgyak áttekintése témánk szempontjából, 
kérdőíves felmérések, beszélgetések, 
osztályfőnöki órák. 

Az intézmény vezetője egy évben legalább egyszer értékeli az elvégzett munka tel-
jesítését, a hatékonyságot, és a csoport beszámolója alapján új célokat tűz ki, hatá-
roz meg feladatokat. 
Természetesen az intézmény egészére vonatkozó értékelés része az egészségneve-
lési, fejlesztési program értékelése. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv  
(az alapfokú művészeti iskola kivételével) 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  
ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalma-
kat.  
ismerjék fel a vészhelyzeteket;  
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következmé-
nyeit;  
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  
a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;  
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfon-
tosabb alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megva-
lósításának elősegítése érdekében  

az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszttel  
tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetél-
kedőkbe;  
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támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 
foglalkozó továbbképzésen.  
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékeny-
ségformák szolgálják:  

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 
ismeretek:  
biológia:- rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újra-
élesztés  
kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 
szénmonoxid mérgezés  
fizika: égési sérülések, forrázás  
testnevelés: magasból esés  
Az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 
közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépí-
tése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészség-
ügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele. 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

szakkörök  

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással fog-
lalkozó projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára.  
 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának for-
mái. 

A többoldalú, kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszony az eredményes nevelő-
munka feltétele. 

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a szülőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal (isko-
lai, gyakorlatot vezető szakemberekkel) az együttműködésnek minden formájával 
éljünk, amelyet jellemzőnek tartunk szakközépiskolánk jellemzőihez. Ennek célja, 
hogy tájékoztassuk az érdekelteket az iskolai élet fontosabb kérdéseiről, javaslatai-
kat, véleményeiket meghallgassuk, és a gyakorlatban megvalósítsuk azokban a té-
makörökben, amelyekben a köznevelési törvény lehetőséget biztosít számukra. 

Külső kapcsolataink 

Iskolánk profiljából, adódóan, illetve pedagógiai hitvallásunkból, céljainkból, fel-
adatainkból következően nyitott oktatási intézményként működünk, ugyanakkor 
céljainkat és feladatainkat csak akkor tudjuk megvalósítani, ha külső kapcsolatain-
kat oly módon tudjuk kialakítani, működtetni, hogy azok diákjaink ismereteit bővít-
sék, tanulási motivációját erősítsék. Ezek a kapcsolatok elősegítik azt, hogy szakmai 
együttműködés alakuljon ki, tevékenységünk eredményességéről visszacsatolást 
kapjunk, melynek hasznosításával iskolánk pedagógiai munkája gazdagodik.  

Kapcsolatot kívánunk tartani: 

fenntartónkkal,  
hazai és külföldi művészeti oktatási intézményekkel,  
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gazdasági szervezetekkel – a kapcsolatépítés és –tartás folyamatos, melynek   töb-
bek között célja a szakképzés szakmai gyakorlatának biztosítása 
az illetékes minisztériumokkal, főhatóságokkal, 
egyéb szervezetekkel 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A tanulókkal való kapcsolattartás legfontosabb színtere a tanóra, legfontosabb 
kapcsolattartó személy az osztályfőnök, az adott pedagógus. A tanulmányi munka 
értékelésén túlmenően a tanulók tanáraiktól kapnak tájékoztatást a iskolai rendez-
vényekről és egyéb közérdekű kérdésekről.  

A tanulókkal való kapcsolattartás konkrét formái: tanórai munka , tanórán kívüli te-
vékenységek, rendezvények, kirándulások, táborok, iskolai web oldal, különböző is-
kolai internetes közösségi csoportok. 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülőket lehetőség szerint be kívánjuk vonni a szakmai munkába: meghívjuk őket 
az iskolai, szakmai rendezvényekre, az iskola által szervezett előadásokra, fórumokra, 
kiállításokra, a művészetoktatás, tehetséggondozás rendezvényeire. 
A szülőkkel való kapcsolattartás intézményes formája a szülői értekezlet, a fogídó 
óra, a bemutatók és kiállítások által valósítható meg elsősorban. 
Tudjuk, hogy a szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az 
eredményesség elérésében. Fontos együttműködési kapcsolatra teremt lehetősé-
get az ellenőrző könyvön keresztül történő közlés, a szülői internetes közösségi olda-
lak, elektronikus kapcsolattartás, a közvetlen telefonkapcsolat. 

Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a nyílt napokon, táborozás során, kirándulá-
sok alkalmával, az évközi, a félévi és év végi bemutatókon, kiemelten az iskola össz-
művészeti rendezvényén, a KERTI PARTI-n. 
A kapcsolattartás fejlesztését az intézmény működése folyamán a tanulók, szülők és 
pedagógusok javaslatai, igényei szerint bővítjük. 
Az együttműködés alapja a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres információ-
áramlás, a segítőkész, pozitív megnyilvánulások, a nyitottság. 
Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk 
megvalósítani, ezért nagyon fontos a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola mű-
ködéséről és a szülői véleményének folyamatos megismerése az igényekhez iga-
zodó oktatás megteremtésének érdekében. Minden olyan szülői kezdeményezés 
iránt nyitottak vagyunk, amely az oktatási – nevelési feladataink sikerességét támo-
gatja. Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció 
igényét, a kétirányú információáramlás jelentőségét a nevelés hatékonysága érde-
kében. 

A szülők tájékoztatásának formái: 

szülői értekezlet 
személyes beszélgetés 
fogadó óra 
ellenőrző, levél, tájékoztató szórólap 
kiadvány  
web 
média 
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A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a felvételi 
vizsga követelményei 

Az osztályozó, a javító és egyéb vizsgák lebonyolításának helyi szabálya a középis-
kolában. 

 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló, 

akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és je-
gyei alapján nem osztályozható, amennyiben a nevelőtestület ezt számára enge-
délyezi, 
akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta 
és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (11/1994.(VI.8.) 
MKM rendelet 20.§ d.), 
aki érettségi vizsgát szeretne tenni és az adott tárgy tantervi követelményeit még 
nem teljesítette 
felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga le-
tételére kötelezték; 
tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, il-
letve valamennyi tantárgyból); 
külföldi tartózkodás, egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályo-
zóvizsga letételét; 
fegyelmi büntetésként kizárták az iskolából, de osztályozóvizsga letételét számára 
megengedték; 
a tanórákon nem tanult tantárgyból (valamilyen idegen nyelv) osztályozóvizsga le-
tételére engedélyt kapott 

Az osztályozó vizsga írásbeli vagy szóbeli részből áll. A szóbelin a tanuló a szaktaná-
rok által megadott témakörökből húz tételt. Érdemjegyét a vizsgabizottság a szerzett 
jegyek átlaga alapján alakítja ki. 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki 

más iskolatípusból kéri felvételét, ahol eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott 
és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik, 

A különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti 
vizsgákkal. A tantárgyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, 

aki a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a tan-
testülettől engedélyt kapott. Három vagy több elégtelen esetén a tanuló további 
tanulmányairól a nevelőtestület dönt 
aki osztályozó vagy különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem 
fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le, 
aki az osztályozó-, pótlóvizsga követelményeinek nem felelt meg. 
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A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantár-
gyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Pótlóvizsga 

A tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló: 

aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. 

Vizsgaidőszakok 

javítóvizsga, pótlóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. közötti időszakban, 
osztályozó vizsga: a tanév rendjében meghatározott három időszakban, 
különbözeti vizsga: szervezhető annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló fel-
vétele történt, 
Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen 
vizsgát. 

A diák a vizsgák témaköreit írásban kapja a vizsgát szervező igazgatóhelyettestől, 
javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően. (A szaktanár a 
témakijelölést 2 példányban készíti el a diák, és az igazgatóhelyettes részére). 
 
Felvételi vizsga, alkalmassági vizsga 
 
A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin. 
A felvételi alkalmassági vizsga tartalmi követelményeit valamennyi művészeti ág ta-
nárainak javaslata alapján az igazgató határozza meg. A vizsga feladatai a szakkö-
zépiskolai jelentkezési lapon, valamint az iskola honlapján részletesen megtalálha-
tók. 
A felvételi vizsga eredményének elbírálása pontozásos rendszerben történik. 
A felvételi vizsgabizottságok a megtartott vizsga eredményességének figyelembe-
vételével az igazgatónak tesznek javaslatot a felvételekre. 
A vizsgabizottságoktól beérkezett javaslatok alapján az igazgató dönt a felvételek-
ről. 
Alapfokú művészetoktatásra jelentkező tanulók számára az intézmény külön felvételi 
eljárást nem szervez. A jelentkezők alkalmasságát az adott szaktanár vizsgálja meg, 
és az intézményvezető dönt a felvételről a szaktanár javaslatának figyelembe véte-
lével. 

Alapfokú művészetoktatás 

Művészeti alapvizsga szabályzat  

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskolában 
főtárgyból utolsó alapfokú évfolyamot sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentke-
zett. 
A vizsgára történő bocsátást kiskorú tanuló esetében a szülőnek vagy gondviselőnek 
írásban kérelmeznie kell. Amennyiben a tanuló az alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte, a vizsgára jelentkező tanulót nem lehet elutasítani. 
A vizsga időpontjáról a szülőt, gondviselőt értesíteni kell. A művészeti alapvizsga a 
művészeti iskolai tanulmányok kiemelkedő eseménye, ezért a körülményeknek, va-
lamint a tanulók ruházatának az alkalomhoz illőnek kell igazodni.  
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A gyakorlati vizsga lebonyolítási rendje: a vizsga nyilvános, a vizsgabizottság zárt kör-
ben hozza meg határozatát. 

Az elméleti vizsga lebonyolítási rendje: az elméleti vizsga minden esetben zártkörű. 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja: 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészetok-
tatás követelményei és tantervi programja figyelembe vételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján az iskola pedagógusai 
állítják össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felké-
szültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga feladatait a szaktanár írásban történő felterjesztése után az 
intézményvezető hagyja jóvá. Amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, 
átdolgoztatja. 
A választható tantárgyak közül vizsgatárgynak csak az a tantárgy választható, ame-
lyet a művészeti iskola pedagógiai programja biztosít, valamint amely esetében a 
tanuló a tantárgy utolsó évfolyamán az előírt követelményeknek eleget tett. 

A vizsgabizottság létszáma és összetétele: 

3 fő - a tanuló tanára + 1 tanár, valamint az intézményvezető, vagy tanszakvezető. 
A vizsgajegyzőkönyv vezetése a vizsgabizottság elnökének a feladata. A vizsgabi-
zottság elnökének személyét az év végi vizsgarendben az intézményvezető hatá-
rozza meg. 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki országos művészeti versenyen egyéni ver-
senyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, szintet eléri. A felmen-
tést a tantárgyat tanító tanár írásbeli előterjesztése alapján az intézményvezető en-
gedélyezi. 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szer-
vezhető. Előrehozott művészeti alapvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmá-
nyi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az alapfokú 
művészeti tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalom-
mal tett művészeti alapvizsga. Ez abban az esetben fordul elő, amikor a tanuló fő-
tárgyból és elméletből nem azonos évfolyamra jár. 
 

A művészeti alapvizsga minősítése 

A művészeti vizsga minősítésének általános szabályai: 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön 1-től 
5-ig terjedő osztályzattal kell minősíteni.  
Az osztályzatra a tanulót tanító tanár tesz javaslatot, a végleges eredményt a vizs-
gabizottság szavazással hozza meg. 
A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból osztályzatok számtani 
közepe adja. 
Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatan-
tárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga-
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményeit nem teljesítette. 
 

A felvétel és az átvétel -Nkt. keretei közötti- helyi szabályai, a szakképzésről szóló 
törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezései 

Más középiskolából való átvételről – a megfelelő jogszabályi keretek között – az igaz-
gató dönt. Az átvételi eljárást a szülő, illetve a szülő és a gyermek közös írásbeli kér-
vénye alapján kell megindítani, a kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani.  
Ha a jelentkező tanuló lényegesen más tartalmú tanterv alapján tanult, mint az az 
osztály, amelyben tanulmányait folytatni kívánja, akkor az igazgató – az illetékes 
szaktanárok szakvéleménye alapján –különbözeti vizsga letételét írhatja elő. 
Ha a tanulót tanév közben vesszük át, akkor az adott félévben addig elért érdem-
jegyeit és – az iskola által beszedett – írásbeli munkáit meg kell kérni az előző iskolá-
jától. 
 

Alapfokú művészetoktatás 

Minden tanuló joga, hogy alapfokú művészetoktatási képzéseit igénybe vegye, 
amely térítési díj, vagy tandíj köteles.  
A művészeti képzés igénybevételéhez előképzettségre nincs szükség. 
A felvételhez jelentkezési lap és szülői nyilatkozat benyújtása szükséges.  
Az évfolyamba sorolás az életkori sajátosságok figyelembevételével történik.  
Magasabb évfolyamba történő felvétel esetén különbözeti vizsgát kell tenni. 

Más alapfokú művészetoktatási intézményből érkező tanulók átvétele történhet: 

az elvégzett évfolyamok figyelembevételével, a következő évfolyamra történő fel-
vétellel, a szülő kérésére évfolyamismétléssel. 

A felvételi eljárás különös szabályai: 

Új tanulók esetén a művészeti iskola felvételi eljárás alapján dönt a felvételről, ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámot. A felvételi eljárás felvételi bi-
zottság előtt történik.  
 
 

HELYI TANTERV 

 

A MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 

Az intézmény közismereti nevelési oktatási tevékenységének célja olyan általános 
ismeretek tanítása, amelyek felkészítik a tanulót az érettségi vizsgára, a tantárgyak 
többségében biztosítja az emelt szintű érettségi vizsga lehetőségét, továbbá 
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felkészít, lehetőséget biztosít a nem szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására 
is.  

Az általános műveltséggel összefüggésben a gimnáziumi nevelés és oktatás a 
tanulókat logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, 
képessé teszi őket arra, hogy a különböző információk között eligazodjanak, a 
gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző 
élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, 
majd az ezen alapuló felelős döntésekre. 

A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók 
teljesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi 
és felvételi követelményekben meghatározott igényeket. A kerettanterv rendszerbe 
foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését biztosító további tantárgyi 
lehetőségeket, amelyek megalapozzák a felsőoktatásban való eredményes 
részvétel mellett a későbbi munkába állást és a munkában való tartós megfelelés 
komplex követelményeinek teljesítését. 

Az iskola feladatai közt felvállalta a sajátos fejlesztési igényű tanulók gondozását 
fejlesztését. Az ehhez kapcsolódó fejlesztést és tantárgyi követelményeket a 32/2012 
(X.08) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 
alapján ha szükséges egyéni fejlesztési programot határoz meg. A sajátos nevelési 
igényű gyermekeknek, tanulóknak a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 
fejlesztő programban megfogalmazott elvek alapján. 

A képzés szabályozásának jogi háttere 

A közismereti helyi tanterv  

ld.: A szakgimnázium helyi tanterve felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől. 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai fog-
lalkozások tananyaga, a tanórák megnevezése és óraszáma 

 
Művészeti Gimnáziumunk a gimnáziumi kerettanterv szabadon tervezhető 
órakeretét és a fenntartó által biztosított további órakeretet művészeti képzésre 
használja fel. (lásd kerettanterv). 
A művészeti képzés három művészeti ágban folyik, képzőművészet, táncművészet 
és zeneművészet. A művészeti ágakon belül pedig több szakirány közül lehet 
választani. Az egyes szakirányok helyi tantervét iskolánk szaktanárai dolgozták ki.  
A művészeti képzés célja a diákok középfokú művészeti szakmai felkészítése,  
valamint szakirányú továbbtanulásra való felkészítése.  
Szakirány választásra a felvételire való jelentkezés során kerül sor, melyet gyakorlati 
alkalmassági vizsga követ. Szakirány váltásra indokolt esetben lehetőséget 
biztosítunk. 
Iskolánkban művészeti fakultációs órákra is lehetőség van, melyek szabadon 
választható további, délutáni órakeretben megszervezett órák. 
 
A fakultációs órák a szakok közötti átjárást, áthallgatást is biztosítják. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező művészeti tantárgyak és óraszámok a 9–12. évfolyamon művészeti ágan-
ként és szakirányonként. 

 

Táncművészet 

Modern tánc 
 

 
 
 
 
Néptánc 
 

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 
9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszá

m 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszá

m 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszá

m 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszám 

Klasszikus balett 2 72 2 72 2 72 2 64 
Néptánc 4 144 4 144 4 144 4 128 
Néprajz/ 
Táncfolklorisztika 

0 0 0 0 1 36 1 32 

Zeneismeret 0 0 0 0 0 0 1 32 
Tánctörténet 0 0 0 0 1 36 1 32 
Összesen 6 216 5 180 7 252 9 288 

 

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 36 hét 
9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

Klasszikus 
balett 

2 72 2 72 2 72 2 64 

Graham 
technika 

1 36 0 0 0 0 0 0 

Limón-
technika 

1 36 1 36 2 72 2 64 

Jazz- 
technika 

2 72 2 72 2 72 2 64 

Improvizáció 0 0 0 0 0 0 1 32 

Kontakt 0 0 0 0 0 0 1 32 

Tánctörténet 0 0 0 0 1 36 1 32 

Összesen 6 216 5 180 7 252 9 288 
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Képzőművészet 

 

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 
9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszám 

heti 
óraszám 

éves 
óraszá

m 
Rajz-
festés 

3 108 3 108 4 144 4 128 

Szakmai 
óra 

3 108 3 108 4 144 4 128 

Összesen 6 216 6 216 8 288 8 256 
 
Szakmai óra: grafika, animáció, szobrászat, festészet, foto 

Zeneművészet 

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 
9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszá

m 

éves 
óraszá

m 

heti 
óraszá

m 

éves 
órasz
ám 

heti 
órasz
ám 

éves 
órasz
ám 

heti 
órasz
ám 

éves 
órasz
ám 

Főtárgy 2 72 2 72 2 72 2 64 
Zenekar 1 36 1 36 1 36 1 32 
Szolfézs 2 72 2 72 2 72 2 64 
Klassz. 
hangképzés 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 16 

Zongora 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 16 
Jazzelmélet     1 36 1 32 
Managemen
t 

      1 32 

Összesen 6 216 6 216 7 252 8 256 

Főtárgy: jazz- gitár, -basszusgitár, -zongora, -ének, dob 
Klasszikus hangképzés és zongora csak az énekesek számára. 
 
Képző- és iparművészeti ág 
 
Szakirányok: grafika, fotó, festészet, mozgóképi animáció, szobrászat 
 
Fakultáció: szabadon választható további, délutáni órakeretben megszervezett 
órák (tervező grafika, sokszorosító grafika, animáció, film, festészet, foto, mintázás, 
rajz-festés, művészettörténet) 
Csoportszervezés: szakirányok esetén 10-12 fő, rajz-festés-mintázás 15-20 fő, 
fakultáció min. 8 fő. 
 
Rajz, festés, mintázás gyakorlat  
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A művészeti gimnázium 9-12. évfolyamán megszervezett képzés/ heti 3-4 tanóra 
minden képző- és iparművészeti szakirány esetén (grafika, fotó, festészet, mozgó-
képi animáció, szobrászat). További óraszámok felvehetők minden évfolyamban 
délutáni fakultáció keretében fejlesztés, tehetséggondozás, illetve felvételi előké-
szítő céljából.  
 
A tantárgy tanításának célja 
 
A tantárgy a tanulókat felkészíti a képző- és iparművészeti szakmákban középszintű 
tervezőmunkára, valamint felsőfokú továbbtanulásra. 
A tanuló mások számára is érthető formában tudja rögzíteni vizuális elképzeléseit, 
gondolatait, ötleteit.  
Felkészít  
- a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzésére és áb-
rázolására 
- az ábrázolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítá-
sára,  
- a látvány belső formai összefüggéseinek feltárásával tanulmányrajzok, plasztikai 
tanulmányok készítésére  
A tantárgy fejleszti a tanulók tér- és formaszemléletét, rajzkészségét, esztétikai érzé-
két, szín-és formakultúráját, segíti a helyes önértékelés kialakulását. Szélesíti a ta-
nuló kreativitását, a kreatív kifejezés eszköztárát, javítja a munkakultúrát, helyes ön-
értékelésre nevel.  
 
 
 
Témakörök 
 
A témakörök sorrendje nem időbeli sorrendet tükröz, hanem a helyi tantervi háló-
ban egymással szabadon kombinálható témacsoportokat jelöl. Az alkotó és stú-
dium jellegű feladatok váltakozása minden évfolyam sajátossága. 
 
 
 
A látvány utáni térábrázolás és formaképzés alapjai 
  
A tér-forma-szerkezet látványanalízise, a különböző vizsgálati módszerek és az erre 
épülő rajzi konvenciók megértése, megértetése. 
A perspektíva szerepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási rendszerekkel és 
modern megoldásokkal.  
Az összetettebb térformák redukciója a gömb, henger, kúp hasáb mértani egysé-
gekre bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajz-festés-mintázás gyakorlatában. 
Önálló képi gondolkodásra nevelés.  
A rajzkészség fejlesztése, jól felhasználható "eszközkészlet" kialakítása, és társítása a 
szakmai ismeretekhez. 
Látvány után készült tanulmányrajzok készítése. 
Egyszerű mértani testek formáinak, arányainak, térbeli helyzetének tanulmányo-
zása. 
Bonyolultabb tárgycsoportok csendéletszerű beállításai. 
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Síkkompozíciós, színkompozíciós és térkompozíciós gyakorlatok. 
Színtani alapismeretek (színkeverés, színkontrasztok, színharmónia, a színek hatása) 
és azok gyakorlati kreatív alkalmazása. 
 
Az emberábrázolás alapjai 
 
Az emberi alak tanulmányozása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kom-
pozíciós helyzetek tovább fejlesztésével. 
Az élő modell utáni tanulmányok és az önarckép, mint a személyiség, a karakter, 
érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolható-
sága. 
A bonyolultabb formák analízise, redukciója, majd szintézise és "újrateremtése" a 
térformáknak megfelelő képalkotó elemek, jelrendszerek felépítése, gyakorlása. 
A valóság elemző megismerése, a lépték, arány, szerkezet megfigyelése. 
Művészeti anatómia, az emberi test arányai, csonttan, izomtan alapjai. 
Modell utáni portré. 
Aktrajzi, mintázási tanulmányok alapjai. 
 
Ember és tér  
 
Az emberi alak és az épített, ill. a természeti környezet kapcsolatainak tanulmányo-
zása a korábban megismert és vizsgált tér és kép-kompozíciós helyzetek tovább 
fejlesztésével. 
Az élő modell utáni tanulmányok. 
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata. 
Az emberi alak és öltözet, drapéria kapcsolata. 
Összetett térszerkezetek és emberi mozdulatok, és a mozgás analízise. 
 
Tematikai iránypontok évfolyamonként: 
 
9. évfolyam 
Kockológia. Külső, belső tér, épület látvány utáni rajza.  
Természeti formák, állati koponyák, csontok.  
Akvarell festés technikája. 
 
 
10. évfolyam 
Forgástestek. Drapéria. Emberi koponya, csontváz. 
Csendélet.  
Művészeti anatómia: csonttan alapjai. 
Pasztell technikája. 
 
 
11. évfolyam 
Portré, alakrajz. Összetett térkompozíciók. 
Akril festés technikája. 
Művészeti anatómia: az emberi test arányai, izomtan alapjai. 
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12. évfolyam 
Alakrajz, figura és tér, akt tanulmány, akt és drapéria kapcsolata.  
Művészeti anatómia: izomtan alapjai. 
 
Értékelés:  
A minősítés osztályzással történik. Félévi és évvégi kipakolás során mutatják be a di-
ákok rajzi és szakmai munkáikat a szaktanároknak. 
 
 
Szakirányok: 
 
Grafika 
 
Sokszorosító grafika 
A grafikai képzés célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése, a 
szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítása. Célja továbbá, hogy a 
tanulók elsajátítsák a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 
megismerjék a szak művészettörténeti vonatkozásait, ismerjék és alkalmazzák a 
képalkotás törvényszerűségeit, valamint tevékenységük végzésében váljanak 
önállóvá. 
Képzés időtartama 4 év. 
Heti 3 főtárgy óra. 
I. évfolyam 
Az első évben a diákok megismerkednek az alapokkal, az egyedi grafika és 
sokszorosító grafika sajátosságaival, lehetőségeivel (magas, mély, síknyomás). A 
műhelymunka a magasnyomásos technikákkal veszi kezdetét. 
 
Témakörök: 
 papírfajták, papírméretek 
 az egyedi grafikai technikák elsajátítása (ceruza, színes ceruza,  
 akvarell,  tus) 
 szabadon választott természeti és mesterséges forma ábrázolása több 
 eszközzel, több megfogalmazásban (pont, vonal, folt) 
 másolat készítése tussal (Rembrandt) 
 illusztráció készítése papírmetszet technikával 
 tervezés, forrás gyűjtés, munkamódszerek kialakítása 
 monotípia készítése, pozitív, negatív nyomat 
 frottage készítése 
 dombornyomás 
 figuratív, non-figuratív, geometrikus kompozíciók tervezése és elkészítése 
 játék az anyaggal, tépés, vágás, ragasztás, síkszerű tárgyak nyomtatása 
 színelmélet 
 az eddig megismert technikák kombinációja, „vegyes-technikai” 
 nyomat készítése 
 
Elméleti háttér: 
Sárközi Róbert: A grafikai technikák 
Zala Tibor: A grafika története 
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II. évfolyam 
A második évben a magasnyomásos technikáknál maradva a nehezebben 
megmunkálható dúcanyagok (PVC, linóleum, fa) kerülnek előtérbe. Saját 
linóleum-metszőkészlet beszérzése ajánlott. 
Témakörök: 
Ismerkedés a linókészítéssel  
Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek, a könyv  
Próbametszések, vonal fajtái, felületkialakítás 
A linó sajátosságai, műfaji követelményei  
Az eszközhasználat specifikumai  
Próbalemezek lenyomtatása  
A betű szerepe (tükörfordítás), mennyisége, aránya   
Exlibris  
A kisgrafika fogalma - magyar kortárs törekvések és eredmények 
Önálló linólap tervezése és kivitelezése, a terv átmásolásának lehetőségei   
Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív kivágása  
A színek szerepe a magasnyomásban  
A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában  
"Hamis" színes linómetszet készítése  
A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel felfestékezésével színes 
nyomatok készítése  
Egydúcos továbbmetszett színes nyomat készítése.  
Többdúcos linómetszet készítése  
Fekete nyomódúc készítése. Színes tervek, a fekete dúc átnyomása a színes 
dúcokra, színes metszés.  
meseillusztráció, leporelló készítése 
Ismerkedés a fametszéssel (lapdúc, harántdúc) 
 
Elméleti háttér: 
Krejca, Ales: A művészi grafika technikái 
Kristian Sotriffer: A fametszettől a kőrajzig 
 
III. évfolyam 
Ismerkedés a mélynyomásos technikákkal (hidegtű, rézmetszet, rézkarc). Saját 
karctű beszerzése, készítése ajánlott. 
Témakörök: 
A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségek megismerése 
Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása)  
Lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó eszközökkel  
Nyomtatási gyakorlatok  
A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás,  lemez törlés  
Szabad asszociációk  
Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés  
A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése, különös 
alakú nyomatok készítése  
Színes hidegtű vagy pusztatű  
A dúc kézzel színezésével (és úgy nyomtatva) különböző színhatások, 
színhangulatok elérése  
Variálható színek - játék a kitörléssel  
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A savak szerepe a nyomtatásban  
Alapozóanyagok felfestésével, rajzolásával, saválló területek kialakításával  
A papírok (szívó papír, akvarell, mélynyomó és merített papír) ismerete  
Vízjelek, papírméretek  
Rézkarckészítés, az anyagok gyakorlati megismerése:  
Kemény, félkemény, lágyalapok  
Az anyagelőkészítés műveletei: fazettálás, polírozás,  
alapozás, kormozás 
Másolás, egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (Goya, 
Rembrandt, Dürer, Picasso) után parafrázis készítése  
A pauzálás, átfordítás megismerése  
Próbalemezek, próbanyomatok készítése  
A lemez javításának (kaparás, felcsiszolás, sáberelés) lehetőségei  
Illusztráció sorozat készítése szépirodalmi mű alapján 
 
 
Elméleti háttér: 
Szenteczki Csaba: A nyomtatott grafika története és technikái 
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás 
 
IV.évfolyam 
Speciális mélynyomásos technikák (aquatinta, repesztés, mezzotinto), 
érintőlegesen síknyomás. Látogatás szitanyomó műhelyben. 
ecsetrajz készítése lemezen 
aquatinta technika, homogén felületek képzése 
aqutinta kombinálása rézkarccal 
repesztés technikája, cukrostinta 
borzolás készítése, bársonyos felületek kialakítása 
sáber, kaparóvas, simitóvas használata 
Szabadon választott téma rézkarcban  
Adott témára való komponálás  
Illusztráció sorozat készítése vershez (3 lapos) 
Szabadon választott próza illusztrációja  
A képzés végére a diákoknak ismerniük kell a prezentálás fogásait  (paszpartuzás, 
keretezés, grafikai jelzések), be kell tudniuk mutatni egy grafikai mű létrejöttének 
fázisait a tervektől és a kompozíciós vázlatoktól kezdve a próbanyomatokon át a 
kész alkotásig. 
 
 
Tervező grafika 

Tananyag 
A képzés időtartama 4 év. 
A képzés a művészeti gimnázium I. évfolyamán kezdődik; a kiadványszerkesztés 
szakmai területei és egyes tervezési műfajok oktatásában vesznek részt a tanulók. 
A programban heti 3 főtárgy óra szerepel. A grafikai anyag kiválasztását és 
mennyiségét mindenkor a tanuló fejlettsége, vizualitása, látásmódjának érettsége 
határozza meg. 
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Alapfeltételek:  
Megfelelő színvonalú akadémista rajztudás. A tanuló minden órán saját 
scetchbook füzettel és a szaktanár által javasolt pen drive-al jelenik meg az 
órákon. Az otthoni gyakorlás biztosítására laptop eszköz javasolt minden tanuló 
részére. 
 

I. évfolyam 
Kiadványszerkesztő 
 
Alapvető programismeretek. A helyes és hatékony programismeretek elsajátítása. 
Számítógép kezelése, színek, betűtípusok beállítása. Bamboo rajztábla 
használatának elsajátítása speciális gyakorlatokkal. Képek felbontása, 
komponálása, torzítása, vágása. Szántó Tibor A betű és A könyvtervezés köteteinek 
bemutatása. A betűhasználat és a tördelés stílusjegyeinek elsajátítása (betűfajták, 
betűtörténet, tükör, tördrlés gyakorlása). Könyv, magazin, katalógus, plakát 
tervezése. EgyRegy oldal kiválasztása és megformálása a tanár segítségével és 
koordinálásával. Aranymettszés, kép és szöveg kapcsolata. Papírméretek. 
FeketeRfehér, pozitívR negatív felületek, tónusok, grafikai felületek, színek. 

Grafikai ismeretek a számítógépen 

Tájékozódás a számítógépen, alapvető jártasság a számítógépen. Folderek 
készítése, elnevezése, mentés. Háromféle vázlat variáció készítése (papírra, 
ceruzával), azok bevitele a számítógépbe. Digitalizálása, kidolgozása. Ösztönzés a 
tervezésre kreatív gyakorlatokkal. A gyűjtés és kutatómunka szorgalmazása 
vázlatokkal kiegészített verziójuk felhasználásával. Saját monogram és Ex Libris 
tervezése. 

Tanév végi vizsgakövetelmény 

Szántó Tibor: A betű   
Szántó Tibor: Könyvtervezés 
Gyűjtött minták, egyszerű photoshop megoldások, kompomálása 
A szaktanárral kiválasztott fotók és megadott szöveg komponálása 
Betűkompozíciók megtervezése adott felületre 
 
 
II. évfolyam 
Kiadványszerkesztő 
 
Layerek megtanulása, azokkal történő játszás (layers cserék, új layerek készítése). A 
layerek használatának elsajátítása, illetve játékos módon fokozatos fejlesztése. 
Alapvető gyakorlatokban felhasználni (fotók színezése, kompozíciók tervezése). 
Dinamika a tervezésben. Különféle effektek használata. Választott képet különféle 
technikai eszközökkel manipulálása és ezeknek az elemeknek az elsajátítása, 
kigyakorlása. Ismerkedés a vektoros és pixeles ábrázolásmód között. Választott 
képen megmutatni a vektoros és pixeles változatot. Logótervezés. Kisarculat. 
 

Grafikai ismeretek 
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Web, print, levilágítás. Felbontás printre és webre. Papírméretek, kilövés. Korrektúra 
jelek. Vertikális és horizontális gondolkodásmód elsajátítása a tanult komponálási 
technikákkal. Egyszerűbb tipográfiai szabályok mentén: tagolás, elrendezés, 
ismétlés, kontraszt. Torzítás, illetve keskenyítés, varázs vessző. 

Nyomdai eljárások 

A sokszorosító grafika fogalma, a magas, mély, és síknyomtatás eljárásai. 
A fametszet története és technológiája. Lapdúc és harántdúc. 
A linómetszet technológiája, kézi és gépi nyomtatás. 
A kőnyomat és a cinkográfia technológiája. 
A mélynyomtatás története eljárásai. 
A rézmetszet története, technológiája. 
A hidegtű technológiája.  
A rézkarc története, technológiája. 
Ofszet, digitális stb. nyomdai eljárások. 

Tanév végi vizsgakövetelmény 

The graphic language of Nevill Brody 
Nevill Brody: Arena, The face 
Logótervezés, három variáció 
Pixeles, vektoros illusztrációk készítése 
Látványtervekre torzítani 
Kisarculat összeállítása 
Varázs vessző használata (maszkolásnál) 
 
 
 
III. évfolyam 
Kiadványszerkesztő 
 
A tervezőgrafika fejlődése, technikák áttekintése. David Carson művészete. 
Kompozíciós gyakorlatok. Alapkomponálás elsajátítása. A szaktanárral kiválasztott 
fotók felhasználásával különféle kompozíciók létrehozása. Vízszintes, függőleges, 
átlós, harmadolás, aranymetszés, stb. Méretek egymáshoz viszonyított nagysága. 
Kicsi-nagy arányainak bemutatása fotókon. Mikro-makro játékok. 
A fontos részek kiemelése a fotókon. Szöveg és kép viszonya. Betűtípusok 
használata. Retus, fekete-fehér fotók megszínezése, retusálása. Effektem 
használata, bemutatása portrékon. Jég, forró, füst, láng, milk, víz szavak 
megjelenítése úgy, hogy az is érezze miről van szó, aki nem beszéli a nyelvet. 
Piktogrammok tervezése. Filmplakát készítése piktogramm stílusban úgy, hogy a 
lényeget fejezze ki ezzel az egyzsrű kifejezési eszközzel. Betűtervezés egyszerű 
elemekkel (pixel, negyed körcikk, vonal, stb.) 
 
 

Grafikai ismeretek számítógépen 

Saját laptop designjának megtervezése. Fontos a gondolkodásmód, stílus, illetve 
méretre tervezés megtanulása. Alapvető felbontási ismeretek elsajátítása. 
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Tanév végi vizsgakövetelmény 

www.davidcarsondesign.com   
David Carson: The end of the print   
David Carson: Ray Gun, BLAH BLAH 
Magyar kortárs tervezőgrafikusok 
Tanult technikák alkalmazása címlapok, oldalpárok megkomponálásánál. 
Fotók nyomdai követelményei 
Nyomdai és web közötti különbségek a mentéseknél 

Grafikai anyagok: 

1000 újabb grafikai ötlet 
Kortárs grafikusok munkáinak gyűjtése 
 
 
 
IV. évfolyam 
Kiadványszerkesztő 
Hangulatok megjelenítése 10x10 centiméteres képpárokban. Az egyiken tipoval a 
másikon képpel jeleníteni meg a három választott stílust. Jazz, rock, reggie, house, 
világzene, népzene, szabad. A gyakorlatok hangsúlyozzák a tipo és a kép 
különböző eszköztárának használatát. CD borító tervezése adott méretre az előbbi 
gyakorlat képeinek felhasználásával, átalakításával. Plakát tervezése a CD 
stílusában. Pólón, táskán, sapkán, stb.-n megjeleníteni a zenekar világát. WEB oldal 
tervezése a választott zenekarnak. Hangulat, menüpontok stb... Arculat (arculati 
kézikönyv) megtervezése. Csomagolások tervezése (tea, kv, kisállateledel, bor, 
stb.) 

Grafikai ismeretek számítógépen 
Kézirajz beszkennelése és digitalizálása. Illusztrátor programba vektoros grafika 
készítése a kézirajz alapján. Különböző programok, technikák összecsiszolása. 
Különböző stílusú munkák átjárása a programok között. Vektolos grafika 
megjelenítése Indesignba és szöveges környezetbe emelése, értelmezése és 
gyakorlati alkalmazása. Hangulatok megteremtése, színek, kompozíciók, 
betűtípusok összehangolása. Önálló munkavégzés elsajátítása, kiadványok 
készítése különböző programok felhasználásával. Illusztráció készítése vershez, 
novellához. Mikro, makrofotók készítése. A mikrofotóról ne derüljün ki, hogy miről 
készült a kép, de izgalmas kompozíció legyen. Kampány tervezése (WWF), három 
plakát kampányosítása, látványterveken való bemutatása. 

Tanév végi vizsgakövetelmény 

Emigre 
Betűtípusok használata (open tipe, true tipe) 
Különböző programok használata és a programok közötti használata. 
Kéziratok, fotók felhasználásával önállóan tudjanak tervezni adott méretre, 
nyomdai paraméterek alapján, kapott fotó és szöveg felhasználásával. 
Brief alapján kézivázlatok készítése és ennek segítségével számítógépes tervek 



45 
 

készítése adott paraméterekre. 
Nyomdai mentés, fotók dpi beállítása, RGB, CMYK, betűk aktivizálása. 
Arculat, csomagolástervek, kampányok. 

Grafikai anyagok: 

David Bann: Nyomdai megrendelők kézikönyve 

Javaslatok, útmutatás 

A felvételt nyert hallgatók előképzettsége egyénenként eltérő, így a tantárgyi 
képzési programban a megfelelő grafikai-technikai fejlődés érdekében a tanár 
egyéni koncepciója is érvényesülhet. A tanár feladata, hogy felmérje egy tanuló 
egyéni adottságait, képességeit, erősségeit, hiányosságait. Az így meghatározott 
képzési úttal felkészültségének megfelelő mértékben fejlődhet. 
A képzés során a tantárgyi feltételek mellett, a minden félév elején szaktanárok 
által kiválasztott grafikai témák kerülnek elsajátításra a megfelelő számítógépes 
programokban (InDesign, Illustraror, Photoshop). Ezek a különböző stílusú grafikai 
megoldások az előírt tantárgyi tananyaggal szoros összefüggésben történik, 
lehetőséget nyújtva a tanultak gyakorlati alkalmazására. Így a vizsgaanyagban az 
aktuális félévben tanult grafikai anyagok kerülnek bemutatásra. 
Mindennemű műfaji sajátosságok elsajátítására folyamatos konzultáció 
szükségeltetik a tanuló és szaktanár között. Mivel a látásmód leghatékonyabb 
módja a stílusjegyek megismerése, elengedhetetlen, hogy a tanuló a tananyaggal 
kapcsolatban útmutatást kapjon a megfelelő grafikai anyagról, tájékozódjon 
grafikusokról, könyvekről, kiállításokról és ezek megfelelő elérhetőségről, online 
vagy offline forrásokból. 
 
 
Festészet 
 
Tanmenet a festő tagozat 9-12. évfolyamának 
A felsoroltak a diákok képességeihez mérten lesznek lebontva az évfolyamokra.  
A szükséges eszközökről a tanár tájékoztatja a diákokat. 
Elmélet 9-12. évfolyamig:  
a fény és a szem 
színlátás 
térbeli, háromdimenziós látásunk 
állandóság és mozgás 
optikai csalódások 
helyzet és hosszúsági csalódások 
iránycsalódások 
távlati csalódások 
a többértelműség 
a szín 
a színek jellemzése 
a színkör 
a színek rendszerezése, színrendszerek 
a színek tulajdonságai 
színkeverés 
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színskálák 
színharmóniák 
színkontrasztok 
a színek viselkedése 
a megvilágítás 
szín és struktúra 
a színek térhatása 
a szín kifejező szerepe 
szín és funkció 
információs szerep 
figyelemfelkeltő szerep  
esztétikai szerep 
élettani szerep 
kompenzáló szerep 
szín és műalkotás 
a művészi ábrázolás 
kompozíció 
a kompozíciós egység és dinamika 
a természeti formák dinamizmusa 
szerkezeti dinamizmus 
az átfedés dinamizmusa 
az ívelt formák dinamizmusa 
aránybeli feszültség 
térközök dinamikája 
kompozíció a festészetben 
tér a kompozícióban 
mozgás a kompozícióban 
fény-árnyék hatása a kompozícióban 
 
 
Gyakorlat 9-12. évfolyamig: 

A festészeti technikák elsajátítása és fejlesztése. 
Ismerkedés a vízzel oldható festékekkel. 
Tempera, tojástempera, akvarell, akril, anilin, ecolin, plextol, pigmentek, porfesték. 
Különféle papírok használata. Pl.: akvarell papír. 
Ismerkedés az olajfestéssel, különböző olajfestékekke 
Vászonfeszítés különböző technikáinak elsajátítása. 
Különféle alapozási technikák elsajátítása fára, vászonra. 
Aláfestéses módszer, lazúros festésmód. 
 
Ismerkedés a monumentális festészettel. 
freskó 
szekkó 
pannó 
Lehetőség szerint a gyakorlatban való kipróbálásuk. 
Vegyes technikák.  
Pl.: kollázs, montázs készítése. 
Mind a négy évfolyamon ismétlődnek a témakörök. 
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természet utáni ábrázolás, természetben való festés 
csendélet 
portré 
emberi test 
szabadon választott kreatív feladatok 
Félévi értékelés: az elkészült munkák megtekintése. 
Év végi értékelés: az egész évben elkészült munkák megtekintése. 
 
 
 
Fotó 
 
9. osztály    
Ismerkedés a fényképezéssel, rövid Camera Obscurás bevezetés után a fotográfia 
alapvető lehetőségeivel, az analóg fotográfia alapjaival, a  fényképezőgép hasz-
nálatával. A tanév utolsó harmadában fényképezés digitális fényképezőgéppel. 
Fotográfiai ismeretek gyakorlata tantárgy: 
Általános feladat: Fotózz mindent, ami tetszik! Keress érdekes látványokat, érdekes 
nézőpontokat környezetedben! Fotózz portrét, tájat, várost és vidéket, részleteket, 
fény-árnyék jelenségeket, talált csendéleteket…   
Fényképezés camera obscurával. F-f laborálás. (szeptember-október) Október kö-
zepétől fényképezés digitális fényképezőgéppel. Photoshop alapok. A 2-5. feladat 
egymással párhuzamosan készül. (októbertől április végéig)  
A fő motívum kiemelésének lehetőségei a fotográfiában. A mélységélesség változ-
tatásának megfigyelése, tudatos alkalmazása. 
A fő motívum kiemelésének lehetőségei a fotográfiában. Fény-árnyék feladat.  
Hétköznapi csodák. Keresed az érdekes látványokat! 
Család, lakóhely fényképezése 
A záridő állításának következménei -mozgás ábrázolás  
Kik élnek körülöttem? Kontaktus teremtés. Idegen emberek  
fényképezése az utcán.  
A tanév utolsó hónapja (május) az archiválással, a kiállításra való felkészüléssel az 
elméleti anyag ismétlésével telik. 
Fotográfiai ismeretek (elmélet) tantárgy 
A fényképezés születése (Niepce, Daguerre, Talbot, Cameron, Nadar) 
 
A magyar fotózás kezdetei  
Technika: camera obscura és a gyűjtőlencse képalkotása, a fényképezőgép fel-
építése, működése, záridő, rekesz, A fény természete: terjedése, a fénytörés, a 
prizma és a spektrum színei. Az analog laborálás kémiája. Digitális fényképezési 
alapismeretek, A digitalis fényképezőgép felépítése, működése, Számítógépes 
képfeldolgozási alapismeretek , képfeldolgozási ismeretek – Photoshop program 
Szakrajz tantárgy (elmélet) : Szakelmélet tantárgy rajzos feladatai és skicckönyv la-
pok készítése 
Nyári szakmai gyakorlat: nyári fotós feladat 
 
10. osztály 
Fotográfiai ismeretek gyakorlata tantárgy: 
Ismerkedés a riportfotográfiával. Kontaktusteremtés. A műtermi fotózás alapjai.  
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A nyári feladatok feldolgozása, prezentálás (szeptember 1-3. hete) 
„Helyzetjelentés” Amit érzek, amit gondolok, ami körülvesz… Képnyelvé alakítás I.  

Ember és környezete. Különböző mesterségeket, foglakozásokat végző emberek 
fényképezése. Portré fotózás. Sander-i portrék készítése, melyből  leadandó 5-10 
portré. Továbbá 5-10 képből álló képsorozat egy, a diák által választott mesterem-
berről. Feladat a kép elő- és hátterének felfedezése, a tevékenység bemutatásá-
nak érdekében. A népművészet tantárgy keretében írandó életrajz, vagy dolgozat 
illusztrálása.  
„Portré” Választott személy bemutatása saját környezetben, megrendezett körülmé-
nyek közt vagy műteremben. Képnyelvé alakítás II. 

 
Az iskola egy-egy kiválasztott szakának, az ott folyó munkának bemutatása képso-
rozat formájában. Ez a feladat hosszabb időn keresztül is elhúzódhat, ha az adott 
szakon olyan érdekes munka folyik, amit érdemes  megörökíteni. Táncos/zenés port-
rék. Leadandó 20 kép a választott szakról, és portréfotók. (okt. végétől május végéig) 
 
“Új tárgyiasság” Anyagszerűség feladat külső helyszíneken és műteremben. Közel-
fényképezés, makrofotózás. Fotogram. Leadandó (januártól március végéig) 
Riportfotózás. Március 15. Eseményfotózás.  
„Tér” Gyorsriport választott helyszínen, néhány óra alatt. Benyomások, vázlatok, képi 
ötletek, képnyelvé alakítás III. 

A tanév utolsó hónapja (május) az archiválással, a kiállításra való felkészüléssel az 
elméleti anyag ismétlésével telik. 
 
 
 
Elmélet 
A fotográfiai nyersanyagok változása (a dagerrotípiától a celluloid filmszalagig) 
ennek következménye a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére. 
A riportfotózás kezdetei. Riis, Hine. Kodak, az amatőr fotózás: Lartigue, Atget, Klösz 
György, 
A nyomtatott sajtó kialakulása, a német fotózsurnalizmus. Salomon.  
Új tárgyiasság: Renger Patzsch, Sander, Lerski, Ansel Adams, Weston,  
Technika: A fényképezőgépek fajtái /képrögzítés, filmméret, keresőrendszer, 
zárszerkezet, felhasználás szerint./, A digitalis fényképezőgép felépítése, működése, 
Színhőmérséklet, White Balance  ---- Objektívek, látószög, fényerő, a tükörreflexes 
gépek fejlődése, közelfényképezés, a vakuzás technikája Digitális technika: A CCD 
és a CMOS működése, A dinamikai tartomány és a tónusvisszaadás. Digitális fény-
képezési alapismeretek, Számítógépes képfeldolgozási ismeretek , képfeldolgozási 
ismeretek – Photoshop program kezelése, nyomdai alapismeretek 
 
11. osztály    
Fotográfiai ismeretek gyakorlata tantárgy: 
Fotótervezési és gyakorlati feladatok kiértékelése konzultációk alapján, a feladat 
kiadásának szempontjai szerint.  
Fotótechnikai alapismeretek ismétlése, Élettér című nyári feladat megbeszélése, ki-
dolgozása, értékelése. (szeptember) 
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“ Az utcán” című fotósorozat kiadása, kivitelezése különböző fotográfiai gyakorlati 
szempontok szerint, árnyék, perspektíva, geometriai és tónus ábrázolási módszerek 
alapján. Székesfehérvár, a vidéki nagyváros különböző szerepeket ölt magára: nyil-
vános tér, köztér, otthon. Az utcán című fotósorozat koncepciója az állandóság és 
a folyamatos változékonyság, a természetes és a mesterséges, a teremtett világ 
vizuális lenyomatai. Fontos szempont a város sokszínűségének megjelenítése, a tér 
és az ember tematikáját körbejáró egyéni nézőpontú fotósorozat létrehozása.  
Fényképezés digitális és analóg fényképezőgéppel fekete-fehér fotográfiák létre-
hozása, laborálása. (októbertől-januárig)  
Közlekedés: gyors riport gyakorlati feladat. 10 képből álló fotósorozat szabadon vá-
lasztható fotógráfiai eljárással. (november) 
Épület fényképezés: szabadon választott épület fényképezése műszaki fényképe-
zőgéppel és középformátumú fényképezőgéppel különböző szempontok szerint: 
Épület részletét, homlokzatát kiemelő fotográfia. 
Épület környezetét dekorácóként felhasználó fotográfia. 
Épület által ébresztett érzelmek vizuális közvetítése. 
(januártól-április végéig) 
Fotográfiai ismeretek (elmélet) tantárgy 
Fotóelmélet : a korai szociófotó (Szathmári Pap Károly,Fenton), a dokumentáció 
(Atget),a művészi fotóriportázs (André Kertész, Brassai), magazin riportázs ( Eisens-
teadt, Munkácsi Márton), az avantgard hatása a fotográfia önállósodására (Mo-
holy-Nagy László, Kepes György), Magnum csoport, fotóriport az 1950-es évektől  
napjainkig (Doisneau, Salgado, Koudelka), Street photography (Robert Frank, 
Winogrand, Martin Parr), privát fotográfia (Papp Gergely), Épület, városkép fotótör-
ténet a kezdetektől napjainkig (Atget, Le Gray, Orban Balázs, Klössz György, Lu-
cien Hervé, Basilico, Lugossi Lugo, Fekete Zsolt) Panorámafényképezés (Balogh Ru-
dolf, Horst Haman, Benkő Imre, Koudelka) . (szeptembertől április végéig) 
Fotótechnika: szines fényképezés sajátosságai, színhőmérséklet, expozíció, fénymé-
rés, közép és műszaki fényképezőgépek felépítése, objektívek, gyújtótávolság, fel-
vételi nyersanyagok. 
 
12. osztály 
Fotográfiai ismeretek gyakorlata tantárgy: 
Fotótervezési és gyakorlati feladatok kiértékelése konzultációk alapján, a feladat 
kiadásának szempontjai szerint.  
A nyári feladatok kiértékelése, a fototechnikai ismeretek ismétlése. 
Az alkalmazott fotó: tárgyfotó, low-key, high-key, üveg-fém-porcelén, csendélet 
(formai letisztultség, kocka, tojás, egyszerű formák) , figura-tér, világitási alapgya-
korlatok, fénymérés, vakuszinkron, makrofotó. 
A 4 szakmai év lezárása vizsgamunkával. Párhuzamosan a gyakorlati feladatokkal, 
a tanév első felében megkezdődik a viszgamunkára való felkészülés és konzultá-
ció. ezt követően pedig a gyakrolati kivitelezés.  
 
Fotográfiai ismeretek (elmélet) tantárgy 

Fotótechnika: 

Az előző tanévek során tanultak átismétlése. A digitalizálás, szkennerek működése. 
A digitális fényképezőgép szerkezete és működése. A CCD és a CMOS működése, 
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a dinamikai tartomány és a tónusvisszaadás. Objektívek, gyújtótávolság, képmé-
ret, látószög, fényerő.  
Fotótörténet: 
Az előző tanévek során tanultak átismétlése.  
A fotográfiai nyersanyagok változása (a dagerrotípiától a celluloid filmszalagig) 
ennek következménye a fotográfiai műfajokra és a felhasználók körére. Portré és 
dokumentarista fotográfia a XIX.sz.-ban. Szárazlemez, Kodak, amatőr fotómozga-
lom, Piktoralista fotográfia és az Új tárgyiasság (Pécsi József munkássága a nemrég 
tartott 100 éves jubileum kapcsán.) Neoavantgard tendenciák a magyar fotómű-
vészetben 1965-84-ig (Szilágyi Sándor könyve alapján, a képzőművészeti fotográfiai 
szakgyakorlat feladathoz kapcsolódóan). A nyomtatott sajtó kialakulása, a német 
fotózsurnalizmus. A Bauhaus. Az avantgard fotográfia.  Életriport : Kertész, Brassai. 
Riportfotózás az I, majd a II. Világháborúban. Robert Capa és a Magnum 
Életriport : Cartier Bresson. A riport és divatfotós Munkácsi Márton 
Riport és szociofotó a két világháború között Amerikában és Magyarországon. 

 
Mozgóképi animáció 
 
Tananyag 
Képzés időtartama: 4 év. 
A képzésben a tanulók megismerkednek az analóg és digitális animációs, filmes 
eszközökkel. Az elméleti, történeti ismeretek mellett különböző gyakorlat feladatok 
és komplex projektek segítségével sajátítják el a mozgóképi közlés technikáit, lehe-
tőséget. 
A tantárgyspirál jelleggel visszatérő, mélyülő elméleti ismeretek mellett minden év-
ben megismerkednek egy újabb technikai megközelítéssel, az egyszerűbbtől a bo-
nyolultabb felé haladva. Első évben stop-motion technikákat használnak, papírki-
vágást, gyurmafilmet, bábfilmet készítenek. Másodikban a rajzanimációban mé-
lyülnek el, amit papíron és digitálisan is kipróbálnak. Harmadik évben a 2D animá-
cióval és filmtrükkökel, negyedikben a 3D animációval ismerkednek meg köze-
lebbről. 
A diákok mind a négy tanévben, a második félév során, az utolsó két hónapban 
nagyobb léptékű projekt feladatot kapnak, melynek elkészítéséhez kreativitásukat, 
és az eddig tanultakat kell önállóan alkalmazniuk. Az első három évben ez a pro-
jekt feladat megadott témájú, az utolsó tanévben szabadon választott. Az előké-
szítési munkálatokat, tervezést házi feladatként már az első félévben megkezdik: 
anyagot, inspirációt gyűjtenek, forgatókönyvet, storyboard-ot készítenek, megter-
vezik a munkát. 
Nagy hangsúlyt kapnak a különböző korszerű digitális és webes eszközök, és infor-
matikai ismeretek is, legyenek azok vállalat/projekt irányító rendszerek, vagy terve-
zőeszközök, tárhelyek, vagy úgy általában a számítógép kezelése.. 
Önállóan digitális munkanaplót vezetnek a feladatokról, tanultakról. Ezek a vázla-
tok összegyűjtése, technikai, eszközökkel kapcsolatos jegyzetek lehetnek. A munk-
napló digitálisan készül, wiki rendszerben. 
A képzés során nagy hangsúlyt kap az önálló tanulási, problémamegoldási készsé-
gek fejlesztése. Az animációs és filmes szakmák folyamatosan, és nagy sebesség-
gel fejlődnek, így elengedhetetlen, hogy a diákok megtanulják, hogyan tudják 
munkájuk során tartani a lépést a változásokkal. 



51 
 

Emiatt folyamatosan házi feladatokat kapnak, melyek beleszámítanak a félévi és 
évvégi értékelésbe. 
 
Eszközök, felszerelés, anyagok: 
A rajzórai felszereléssel megegyező rajzeszközök: ceruzák, tollak, papírok, festő esz-
közök, papírvágó kés, olló, stb 
Vázlatfüzet 
Gyurma, égethető gyurma, kartonpapír, cellux, folyékony ragasztó, tű, cérna stop-
motion munkákhoz. 
Pendrive vagy külső merevlemez. 
Javasolt saját laptop és digitális rajztábla beszerzése (nem kötelező) 
Javasolt saját digitális fényképező beszerzése (nem kötelező) 
 
 
I. évfolyam 
Az első évben a diákok megismerkednek az alapvető animációs és filmes fogal-
makkal, elméleti és gyakorlati feladatok segítségével. A cél, hogy önállóan képe-
sek legyenek animációt, mozgóképet létrehozni, és azt készre gyártani, az eszközö-
ket önállóan használni. Emellett fontos, hogy elkezdjenek tudatosan, és az adott 
technika korlátait figyelembe véve közelíteni a tervezéshez vizuális és tartalmi 
szemszögből is. Az év végi projekt feladat célja az év során tanultak önálló, “éles” 
helyzetben alkalmazása, illetve a csoportos munka gyakorlása. 
Témakörök: 
Ismerkedés a képrögzítéssel, mozgóképpel, animációval. 
Kreatív tervezési gyakorlatok, kreativitásfejlesztés. 
Stop motion animáció, papírkivágás, gyurmafilm, tárgyanimáció, pixilláció. Mul-
tiplán makett. Mozgás és dinamika. 
Nyersanyag feldolgozásának eszközei, szerkesztés, összeállítás, hangosítás. (Adobe 
Premiere) 
Film-elméleti ismeretek, gyakorlatok. Film-idő, film-kép, kompozíció, szerkesztés.  
Film- és animációtörténet. A kezdetek, korai animációs filmek,  II. világháborúig. 
Animáció alapjai. Mi a különbség az animáció és a film között. 
Alapvető informatikai, szakmai informatikai ismeretek és gyakorlatok. 
Képfeldolgozó programok, retusálás, képszerkesztés, digitális rajzolás. (Adobe Pho-
toshop) 
Számítógépes adattárolás követelményei, logikája. 
Csoportos animációs vagy filmes projektfeladat megadott témában. Film-tervezési 
ismeretek, eszközök, projekt irányítás. Szerepek a stábban. 
Munkanapló készítése 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény: 
Alapvető filmes és animációs fogalmak, eszközök ismerete. 
Az év során készült munkák, filmek prezentálása. (Szóbeli ismertetés is) 
A munkák adatai, nyersanyagai, file-jai megfelelően legyenek rendszerezve. 
Munkanapló bemutatása. 
 
II. évfolyam 
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A második félév részben a klasszikus és számítógépes rajzanimációra, a mozgás-
elemzésre és mozgástervezésre helyezi a hangsúlyt, illetve a kreativitás fejleszté-
sére.  Fontos cél az eszközök, technikák alapos megismerése, megfelelő alkalma-
zása. Az év végi projekt feladat elsődleges célja a csoportmunka, a kommuniká-
ciós készségek erősítése, illetve az eddig tanultak komplex gyakorlatba átültetése. 
 
Témakörök: 
Ismerkedés a rajzanimációs technikával, eszközökkel. (átvilágító asztal, stift, expozí-
ciós lista) 
Animáció-elméleti ismeretek, ritmus, dinamika gyakorlatok, időzítés, térbeliség. 
(metamorfózis, labdapattogás, ingamozgás, hullám, körbeforgás, zsák figura moz-
gatása, zászló lobogás, stb) 
Animációs karaktertervezés sajátosságai, térbeliség, tömeg. Model tartása, model-
hűség. 
Kreatív tervezési feladatok. Karakter, helyszín, kellék tervezése. Model sheet készí-
tése. 
Karakteranimációs gyakorlatok, mozgáselemzés. (járás, futás, ugrás, akció animá-
lás). 
Számítógépes rajzanimációs eszközök. Animáció feldolgozása: digitális kihúzás, ki-
festés. Digitális multiplán. (Adobe Photoshop, Krita) 
Szakmai informatikai ismeretek. Digitalizációs eszközök, szoftverek, képfeldolgozás. 
Filmelméleti ismeretek. Szerkezet, történet.  
Film- és animációtörténet. II. Világháború után. 
Fotótechnikai és operatőri ismeretek, világítási ismeretek, hangrögzítés. 
Rajzfilmes projekt feladat, illusztrációs témában, csoportmunkában. Filmtervezési, 
projektirányítási eszközök és ismeretek megfelelő alkalmazása. 
 
 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény: 
Rajzanimációs eszközök, technikák ismerete, felkészült használata. 
A film- és animáció-elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása  a gyakorlatban. 
Filmes eszközök ismerete, megfelelő alkalmazása. 
A munkák adatai, nyersanyagai, file-jai megfelelően legyenek rendszerezve. 
Az év során készült tervek, munkák, filmek prezentálása. (Szóbeli ismertetés is) 
Munkanapló bemutatása. 
 
III. évfolyam 
A harmadik évben már főleg számítógéppel dolgoznak a diákok: megismerik a 2D 
animáció a hozzá tartozó kép és videofeldolgozó eszközöket és az alapvető film-
trükkös eszközöket. A korábbi animációelméleti, filmelméleti ismereteiket ezen új 
eszközök használatával mélyítik tovább. Megismerkednek a tipográfiával, a kiad-
ványszerkesztés alapjaival; betáanimációt, filmplakátot készítenek. 
Az év végi projekt feladat célja az egyéni munkavégzés, munkatervezés, problé-
mamegoldás gyakorlása, illetve az eddig tanult eszközök önálló alkalmazása. 
 
Témakörök: 
Ismerkedés a számítógépes animációval. 2D animáció és filmtrükkök. 
Film- és animáció-elméleti ismeretek ismétlése, 2D kontextusba helyezése. 
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2D animációs szoftverek kezelése, logikája. (Anime Studio/Moho) 
Raszteres és vektoros grafikai programok kezelése. 
2D karakter építése, csontozása. 
2D animációs gyakorlatok, animációs eszközök. Mozgáselemzés, mozgástervezés. 
Digitális festési gyakorlatok, digitális multiplán díszlet készítése. 
Szakmai informatikai ismeretek. Kép és videoformátumok. 
Film- és animációtörténet. 80-as évektől az ezredfordulóig. 
Tipográfiai, tervezési ismeretek.  
Operatőri, vágási gyakorlatok. 
Filmtrükk és utómunka eszközök (Adobe After Effects) 
2D animációs projekt feladat megadott témában, egyéni munkában. Filmtervezési 
eszközök megfelelő alkalmazása. Ötlet és filmfejlesztés. 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény: 
2D képszerkesztő és animációs technikák ismerete, felkészült, önálló használata. 
A film- és animáció-elméleti ismeretek megfelelő alkalmazása a gyakorlatban. 
A munkák adatai, nyersanyagai, file-jai megfelelően legyenek rendszerezve. 
Az év során készült tervek, munkák, filmek prezentálása és szóbeli ismertetése. 
Munkanapló bemutatása. 
 
 
Szobrászat 

A szobrászat tanításának célja: 
Környezetünk (ember, táj, épített világ…) vizsgálata, összefüggéseinek analízise. 
Tanulmányi szinten történő visszaadása többféle módon (felrakás, konstrukciók, 
bontás..). A megalapozó tanulmányi feladatokból kiágazó önálló háromdimenziós 
alkotások készítése. Általános plasztikai problémák leképzése a tanulmányrajzolás 
támogatására. 
A diákok a plasztika nyelvén képesek legyenek a szakma különböző ágaiban 
megtervezni és elkészíteni szobrászati feladatokat. Ismerjék meg és használják a 
szakmai eszközöket. A műhely felszerelésében otthonosan mozogjanak. Igazodja-
nak el a szobrászműhely berendezései között Ismerjék a munka folyamata során 
szükséges anyagokat, speciális eszközöket. Tudjanak tervezni adott idő és anyag 
összefüggésében. 
A feladatokat nagy precizitással, baleseteket elkerülve végezzék. A szobrászat mű-
fajait (portré, dombormű ..)  megismerjék, feladataikban szakszerűen alkalmazni 
tudják. 
A kivitelezés technikáit (sokszorosítás, negatívok készítése..) adekvát módon alkal-
mazzák. 
Alkalmazott, díszítőszobrászati, épületszobrászati formákat alkalmazni tudjanak. 
A szobrászat tanulása közben törekedni arra, hogy az alkotás öröme ne vesszen el.  
Fontos a diákok motiválása, és érdeklődésük megtartása. 
Komponálókészség fejlesztése anyagok használata az adott feladathoz illően. 
Felületek sokszínű használata, anyagszerű megjelenítés plasztikai hatás erősítése 
céljából. Az anyagok textúrájának érzelmi hatásainak tudatos megválasztása. 
Képesek legyenek a tervezéstől a kivitelezésig önállóan végig vinni feladatokat. 
Tudják prezentálni ötleteiket, tudjanak portfóliót összeállítani. 
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Ismerjék a különböző művészeti stílusokat, a szobrászművészet történetét. Ismerjék 
meg és látogassák a hazai múzeumok gyűjteményeit és a kortárs képzőművészeti 
kiállításokat. 
 
 
9. évfolyam 
A szobrászműterem és műhely berendezéseinek, eszközeinek és a szerszámainak 
megismerése, azok rendeltetésszerű, szakszerű használata. Munkavédelmi ismere-
tek megszerzése. Saját eszközök készítése (mintázófa, citling). 
Ismerkedés a legegyszerűbb anyagok tulajdonságaival: agyag és gipsz. Az agyag 
felhasználási módjai: gipszsablonba préselés, mintázás, korongon felrakás. 
Természeti formák tanulmányozása. Növények (termések) és csiga mintázása 
agyagból. 
A szobrászati munkát formagyűjtés és rajzi előtanulmányok alapján végzik a diá-
kok. 
Mintázás agyagból. Kisebb méretben, üregelés és váz nélkül. Nagyobb méretben, 
léptékváltással, a természeti formákat felnagyítva, vázszerkezetre mintázva. Majd 
üregelve és újra összeépítve a formákat. 
 
 
 
10. évfolyam 
Drapéria és tárgyegyüttesek, csendélet és ornamentika mintázása, gipszbe öntése. 
A témát körplasztikban és domborműben is feldolgozva. Magas és alacsony mély-
ségű domborművek mintázása. Épületszobrászati kivitelezés, sablonok készítése. 
Gipszlapok öntése, vágása. formák összeállítása lapokból. Betűvésés. 
Gipsz kopogtatóforma és gipsz sokszorosítóforma készítésének elsajátítása. 
Domborművek sokszorosítása agyagpréseléssel. A terrakotta és annak patinázása. 
Absztrakciós feladatok megoldása kreatív feladatok segítségével. A kreatív fel-
adatok megoldása során önálló plasztikák létrehozása, a saját egyéniség és ötle-
tek kibontakozása a cél. 
 
 
11. évfolyam 
Állat és emberábrázolás. Portrémintázás. 
Az anatómiai ismeretek elsajátítása, rajzi előtanulmányok. Vázkészítés, viasz és 
plasztilin vázlatok készítése. Alak krokizása agyagból. 
Kisplasztikák készítése agyagból, gipsz kopogtatóforma készítése. 
Portrémintázás élő modellről. Terrakotta és gipszportrék készítése. Kiállításkész álla-
pot elérése. 
A tanulmányok minázása mellett az önálló plasztikák készítésére is folyamatos 
hangsúly kerül. 
 
 
 
 
 
12. évfolyam 



55 
 

Az emberi figura, mint a szobrászat klasszikus témája. Portrémintázás és egész alak 
tanulmányszintű mintázása, élő modell után. Arányok, méretek, karakter tanulmá-
nyozása. 
Figurális kisplasztika mintázása. Szilikongumi negatív készítésének elsajátítása. Láto-
gatás a bronzöntő műhelyben, a bronzöntés kivitelezési folyamatának megisme-
rése és megfigyelése. Bronz kisplasztika cizellálása, patinázása. 
Önálló megvalósítás és a kivitelezés. A kiválasztott szobrászati technika önálló alkal-
mazása. Kiállításkész állapot elérése. 
Dombormű plakett tervezése és mintázása felirattal. Komponálás, betűvésés. 
 
Ajánlott irodalom: 

Ferenczy Béni: A képzőművészet iskolája- Szobrászat 
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia 
Barcsay Jenő: Ember és drapéria 
Herbert Read: A modern szobrászat 
Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Művészet a XX. században 
Kőnig Frigyes: A művészeti anatómia alapjai 
Kőnig Frigyes: Orbis Pictus – Művészeti téranalízisek 
 
 
Művészettörténet 
 
A művészettörténet tantárgy tanításának célja gimnáziumi szinten a diáksággal a 
lehető legszélesebb körben megismertetni az emberi alkotás különböző válfajait és 
kategóriáit a történetiség didaktikai módszerével. A művészettörténet történettudo-
mány is, ezért az egyes korszakokból, kultúrákból származó tárgyak megismerése a 
történelemtanítás módszer-tanával is folyik, de természetesen nem szigorú kronolo-
gikus sorrendiségben- a kitekintés lehetőségét meghagyván a diákoknak.  
A kibővített tartalmú művészettörténet tárgy oktatása iskolánkban a 2017- es tanév 
szeptemberétől indul. Kiindulópontja az, hogy mind a három képzési irányban (kép-
zőművész, zenész, táncos) részt vevő tanulók hallgatni fogják, ezért az egyes évfo-
lyamokon megjelenő eddigi tematika komplex kultúrtörténeti háttérrel gyarapodik: 
benne megjelenik majd a zene- és tánctörténet tárgyalása is. 
A tantárgy alapvetése azonban a régi marad: képessé tenni a tanulókat a vizuális 
közlés eszközeinek, a térábrázolás módjainak, a vizuális minőségeknek és a látvány-
értelmezésben szerepet játszó tényezőknek a felismerésére és meghatározására. A 
kronologikus előrehaladás során az egyes korok jellemző műfaji megnyilvánulásait, 
alkotóit és az azok által alkalmazott különféle technikákat egyenként vesszük górcső 
alá. A művészeti gimnázium tanulóinak a képzés végére érvén képessé kell válniuk 
a művészet történetének külön-böző korszakaiból származó tárgyak, alkotások stílus-
jegyeinek felismerésére és meghatározására, csakúgy, mint a képző- és iparművé-
szet (és azok műfajai), valamint az építészet legfontosabb jellegzetességeinek fel-
idézésére. Hogy mindez ne váljon túlságosan szárazzá vagy nehezen befogadha-
tóvá, azért az egyes korok kultúr- és szellemtörténeti hátterének, világképének be-
mutatásá-ra is legalább ilyen hangsúlyt fektetünk. 
Mivel az egyes korok művészeti fejleményeit nagyban befolyásolják például a mito-
logikus képzetek körei, a különféle kultuszok, vallások, a társadalom- és gazdaság-
földrajz; maguk a történelem eseményei, valamint egyes eszme-történeti irányzatok, 
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így e tantárggyal számos lehetőség adódik az interdiszciplináris kitekintésre és kiter-
jedt kultúrtörténeti műveltség megszer-zésére. A művészetelmélet vezérfonala, a tör-
ténetiség kritériuma és az érdeklődés felkeltését és megtartását célzó információ- 
adalékok így kerülnek egyensúlyba.  
Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy önálló kutatómunkával is szerezhes-senek tu-
dást és jó értékelést a tanulók, valamint hogy egyes témák esetében közös órai 
munkával mélyedhessenek el alkotások részleteiben. A tananyag számonkérése - 
ahogy eddig is - saját készítésű prezentációk alapján történik, az órán való részvé-
telhez szükséges egy füzet és íróeszköz. 
 
 
 
A tananyag témakörei 
 
IX. évfolyam: 
Az őskor művészetére való rátérés előtt: együtt- gondolkodás az emberi alkotás, 
mint létrehozás kérdésköréről. Az alkotás folyamatának eredete, célja és eredmé-
nye, mindezek tárgyi és kulturális összefüggései. A kultúra, kultusz fogalma, a régé-
szet és a kulturális antropológia tudományágainak jelentősége.  Az őskor időbeli 
szerkezete. Az ősművészet megnyilvánulásai: termékenységszobrok, barlangfesté-
szet és monolitikus építmények. Az ember kialakuló tárgykultúrája, kialakulásának 
okai és fejlődési fokozatai. A természetfelettiről való elképzelések, a kultuszok részét 
képező zene és tánc. Az ókori Mezopotámia, a Folyamköz népeinek és birodalmai-
nak művészete. A sumér és akkád kultúrák, Babilónia, az asszír, hettita és perzsa bi-
rodalmak alkotásai. Az uralkodói reprezentáció lenyomata az építészetben és a mo-
numentális szobrászatban. A mitológia: a világ keletkezésének elméletei és a vallá-
sosság formái. Az ókori Egyiptom művészete. A Nílus völgyében megjelenő korai kul-
túrák a bronzkor végéig. Az Ó- és Közép-birodalom halotti kultuszának szolgálatá-
ban álló építészet, festészet és szobrászat. A piramisépítő dinasztiák, a szent körzetek 
kialakulása és a templomépítészet. A festészet ábrázolási sémái. A síremlékek típu-
sainak változása a masztaba- komplexumoktól az Újbirodalom jellemző sírhelyeiig. A 
világ szemlélete a mitológián keresztül és az istenség- családok körei. Az ókori egyip-
tomi ember mindennapi élete a régészet és az írásos források tükrében: a lakoma, 
a zene és a tánc rítusai. Az antikvitás görögségének művészete. A kykladikus kultú-
rától Mykénéig: a paloták építészete és falfestészete, az agyagművesség. A geo-
metrikus korszak elrugaszkodása a természet-ábrázolástól a kerámiák festészetében. 
A szobrászat fejlődéstörténete és jellemző stílusjegyei az archaikus kortól a klasszikus 
koron át a hellenizmus idejéig. A görög építészet által kifejlesztett épülettípusok, a 
templom, a színház, és a különböző funkciójú épületegyüttesek, az akropoliszok és 
az egyes kultuszközpontok építészeti jellegzetességei. Az építészet formakincse, 
egyes részletformák és az oszloprendek jelentősége. Az oszloprendek kialakulásának 
legendája Vitruviusnál. A vázafestészet nagy korszakai, témái és technikái. Az ókori 
görögség világképe Homérosztól Arisztotelészig: a mítikus képzetek primátusától a 
természettudományos gondolkodásig. A mitológia és az istenségek jellemző törté-
neteinek hatása a művészetben. Művészet és mesterség viszonyáról szóló fejtegeté-
sek, valamint az európai filozófiai gondolkodás és művészetelmélet fogalmi alapve-
tései: logosz, mimézis, katarzis. A zenei nevelés fontossága és az egyes dallamtípusok 
a klasszikus korban. A hellenizmus szobrászata és a korszak gyarmatvárosai. 
Az etruszkok népének művészete, kultúrájuk sziget- szerű jellege. A halotti kultusszal 
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összefüggő szobrászat és festészet sajátos vonásai. Az etruszkok szerepe a római ki-
rályság koráig, ősi városaik Közép- Itáliában.  
A Római Birodalom művészete. Kapcsolat a görög művészettel, az urbanizáció 
eredményei: úthálózat, vízvezeték, középület- típusok. A római lakóház jellegzetes-
ségei és a helyenként előforduló misztérium- kultuszok fogalma és nyomai. Az építé-
szeti újító technikái. A rómaiak szobrászatában feltűnő új típusok és technikák, 
kezdve az etruszk eredetű bronzöntéstől a császárkor monumentális köztéri lovas- 
portréjáig. A szobrászat szerepe az uralkodói reprezentációban: portrészobrok és 
dombormű- szobrászat. A murális művészetek technikái és ábrázolásai. Ötvösség. 
Pannónia provincia jelentősége és Aquincum fontosabb leletei. Római istenek és a 
birodalom perifériáján megjelenő kultuszok. A római ünnepek köre, zene és tánc.  
Az ókeresztény művészet. A katakombák festészete és annak rejtett szimbolikái. Ipar-
művészet: elefántcsontfaragás, üvegművészet. A korai keresztény építészet emlé-
kei: keresztelőkápolnák és a bazilikális elrendezésű templomtípus kialakulása. 
 
X. évfolyam: 
Bizánci művészet. Konstantinápoly város elrendezése és szakrális építészetének jel-
legzetességei. A mozaikművészet ábrázolásai. Kisművészetek. A képrombolás és 
képtisztelet problémaköre, az eikon és a képromboló mozgalom története.  A kora 
középkor művészete. A keleti és nyugati gót császárság művészete Itáliától Hispáni-
áig. Ravenna építészeti emlékei és az ott érvényesülő bizánci hatás. Az ötvösművé-
szet alkotásai és az alkalmazott technikái részletesen. Az inzuláris és északi művészet: 
Britannia és Írország kelta gyökerű vallásos művészete. A kolostorok produktumai: 
miniatúrafestészet, ötvösség, kőfaragás. Kódexlapok motívumkincse, keletről érkező 
hatások itt és a fémmegmunkálásban. A kelta mitológia és az angolszász halotti kul-
tusz. A Skandináv területek: fafaragás, építészet, hajótemetkezések leletegyüttesei. 
 
A Karoling- dinasztia művészete: az aacheni palotakápolna építészete, belső felsze-
relése: bronzművesség, ötvösművészet. A palotaiskolák kódexfestészete. A Karoling 
reneszánsz fogalma. A népvándorláskor és a honfoglaláskor művészete: szkíta, szkír, 
szarmata, gepida és avar- kori ötvösség. Két kincslelet: az ötvöstárgyakon megje-
lenő szimbolikák tanulmányozása, azok eredete. A régészet eredményei a Kárpát- 
medence területén: sírleletek, a temetkezés módja és a túlvilághit, animizmus és sá-
mánizmus. A honfoglaló magyarság tárgykultúrája, ékítményei és a funkció- visele-
tek. A tarsolylemezek köre.  
Az Árpád- kor művészete: a királyi, szerzetesrendi, nemzetségi templomok építé-
szete, az építészet nyugatról és keletről érkező hatásai. Az első királyi székhelyek és a 
Medium Regni. A kőfaragás ábrázolásai és motívumai. A magyar koronázási jelvény-
együttes részei, keletkezése és ikonográfiája, készítési technikái. A bronzművesség: 
az aquamanile-k. Kódex- és falfestészet. Romanika művészete Nyugat- Európában: 
építészet francia, német és itáliai területeken. Az Ottó- korszak előzményei. Szerze-
tesrendi központok, azok jelentősége a természettudományos és bölcseleti oktatás 
szempontjából. A zarándokutak és zarándoktemplomok. A szobrászat formai és tar-
talmi jellegzetességei. Birodalmi kincstárak hagyatéka. 
Az internacionális gótika művészete. Az Ile- de- France- ból kiinduló architektúrare-
form alkotóelemei és eszmei háttere. A katedrálisok építészete a szerkezettan szem-
pontjából. A kőfaragóművészet részleteinek tanulmányozása. Székesegyházak fran-
cia, német, itáliai és brit területen, továbbá összehasonlítás a román korral. A gótikus 
szobrászat különleges emlékei a XV. századig. A katedrális- belső, mint összművészeti 
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mátrix: ötvösművészet, faragványok, az üvegablakok festészete. A fény misztikája a 
művészetben, kitekintés a középkori bölcseletre: Aquinói Szent Tamás és Dionysios 
Areopagitész. A skolasztika, a hét szabad művészet. Tudomány, mesterség és mű-
vészet viszonya. Gótikus szárnyasoltárok és iparművészet: ötvösség, falikárpit. A kö-
zépkori város, egyetemi központok a XII. századtól. A misztikus világkép, relytélyek és 
botrányok a középkorban. Zenei műfajok. 
Németalföld táblaképfestészete a XV. században. Három generáció mestereinek 
táblái és triptychonjai. Az olajfestés technikájának kialakulása és a festészet látás-
módjainak fejlődése. A gótikus ellenforradalom 
Reneszánsz művészet: átvezetés a középkorból: az itáliai Duecento és Trecento al-
kotói. Szobrászat és festészet. A bizánci hagyomány tündöklése és bukása. Kitekintés 
a Quattrocento korszakára: Vasari életrajzaiban felbukkanó történetek.  Késő kö-
zépkori magyar művészet: az Anjou-, Zsigmond-, Mátyás- Jagelló- kor. Az érett és 
kései gótika az építészetben, szárnyasoltár- festészetben, kő- és fafaragásban, ipar-
művészetben. Adalékok a királyi központok mindennapjaihoz: királytalálkozók. Hadi 
építészet, lovagvárak. 
 
XI. évfolyam: 
Az itáliai Quattrocento építészete, festészete, szobrászata. A fontosabb központok: 
Velence, Firenze, Milánó, Siena. Az egyes alkotók életműveinek áttekintő feldolgo-
zása órai munkák keretében. A reneszánsz hátterében: a humanizmus. A neoplato-
nizmus gondolatának fölbukkanása egyes alkotásokon. A szépségről alkotott elkép-
zelések, irodalmi témák az ábrázoló művészetben.   
A Cinquecento művészete. Az ókori Róma fölfedezése. Építészet, festészet, szobrá-
szat. Egyházi és világi megrendelők. Vasari történetei egyes alkotások folyamatáról. 
A fontos alkotók ouevre- jének felvázolása. A zene műfajainak, instrumentumainak 
alakulása és a korszak táncművészete. A manierizmus. 
Északi reneszánsz művészet. A Németalföld festészete a XV- XVI. században. A kö-
zépkorban is gyökeredző képi témák. Misztikus, enigmatikus alkotók. A sokszorosító 
grafika fejlődéstörténete. Magyar reneszánsz művészet A királyi központok és a Fel-
vidék, Erdély városainak művészete. Humanisták magyar földön és a hírünk a nagy-
világban: adalékok a korszak kultúrtörténetéhez. 
Az itáliai barokk művészete. A XVII. század, mint a látványosságok kora. Építészet, 
szobrászat: Róma, mint a művészetek fővárosa. Pápai és magán-megrendelők. Az 
építészet új formái és terei. Festészet: a fénykezelés forradalma. Illuzionisztikus meny-
nyezetfestészet. Kitekintés a spanyol barokk mestereire. Régi- új műfajok a festészet-
ben: portré, csendélet, tájkép.  
Francia barokk művészet: Kastélyépítészet és az alkalmazott művészetek: festészet, 
szobrászat. A kertművészet: francia kert és kitekintés az angol kert-típus elterjedé-
sére. Exkurzus: az ezek mögött álló filozófiai irányzatok: racionalizmus, empirizmus, 
szentimentalizmus. A korszak új felfogása művészetről és művészeti szépről. Az Aka-
démia szervezete és a Nagy Enciklopédia megalkotása. A felosztás képző (avagy 
szép-) és iparművészet-re. Új minőségek a művészetben: fenség, báj, kellem. A mi-
tológiai- és históriafestők köre.  Flamand és holland barokk művészet: Vallási és míti-
kus festők. Az újkori képrombolás története. A holland területek csillagának felíve-
lése: kitekintés a korszak gyarmatosításának és kereskedelmének történetére. A 
csendélet és a moralizáló többes portré műfajai, a gyarapodás lenyomatai ezeken. 
A lélektani tájkép fogalma. 
Magyar barokk művészet: A három részre szakadt ország helyzete. Az ezer harc és 
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háborúskodás lenyomata a festészetben. Főúri és egyházi megrendelők. A kastély-
építészet fejlődése a XV.- XVIII. században. A nagy nemesi családok műgyűjtemé-
nyei, ősgalériái. Középkori eredetű képtípusok és a sokszorosító grafika műfajai, tech-
nikái. A szobrászat művei a kisplasztikától a pestis- oszlopokig. Az iparművészet: fali-
kárpit, ötvösség, kovácsoltvas- művesség. 
 
XII. évfolyam: 
Visszatekintés a barokk stíluskorszakára, annak világképére: a diadalmas barokk, az 
ars moriendi. A barokk zene és tánc. A rokokó, mint a stílus lecsengése és helyi vál-
tozatai: a copf stílus. A XVIII század végének kifutása: orientalizmus. Európa forradal-
mainak hatása az ábrázoló művészetekre. A brit preraffaeliták, a nazarénusok és a 
romantika előkészületei. 
A XIX. század egyetemes művészete. A brit Arts and Crafts mozgalom. A realizmus 
tendenciái Franciaországban. A klasszicizmus előfutára: a brit palladiánus építészet. 
A klasszicizmus: mitológiai, históriai témák, építészet. A nemzeti romantikák építé-
szete, témái festészetben és szobrászatban. A romantika világképe, Wölfflin- féle 
alapelvei, vonzatai irodalomban, zenében, táncban. A szecesszió megjelenése, 
gondolatisága, fő központjai: Párizs, Brüsszel, Bécs. Szecessziós építészet formavi-
lága, műhelyek és alkotókörök a kései szecesszióban: Art Noveau, Jugendstil, Wiener 
Werkstatte, Hundert-wasser. München és Berlin művészeti akadémiái. Az impresszio-
nizmus térnyerése: a plen air. Festőiskolák Barbizontól Nagybányáig. Zene és tánc a 
korban, a kávéházak és szalonok kultúrája. Az iparművészet újításai. 
A XIX. század magyar művészete: a klasszicizmus és a romantika építészete és szob-
rászata. A korszak tárgykultúrája. A forradalomtól a kiegyezésig: a históriafestészet 
mesterei. A historizmus korszaka: építészet, szobrászat. A történeti festőiskolák. A sze-
cesszió szárnybontogatása: a gödöllői művésztelep és Nagybánya.  
Kitekintés a XX. század avantgarde mozgalmaira. A korszak eszmetörténete dióhéj-
ban. Festészet, szobrászat, zeneművészet. 
Ismétlés egyedi témafelvetésekkel, az esetleges érettségi- jelentkezők felkészítése a 
vizsgára. 
 
Ajánlott irodalom: 
Egyetemes Művészettörténet. Park Kiadó, 2003 , Budapest. 
Ernst Gombrich: A művészet története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Osiris Kiadó, Budapest, 
2005. 
Castiglione László: Görög művészet. Corvina Kiadó, Budapest, 1967. 
Dercsényi- Fülep- Zádor: A magyarországi művészet története. Képzőművészeti Ki-
adóvállalat, Budapest, 1964. 
Marosi Ernő: Emlék márványból vagy homokkőből: öt évszázad írásai a művészet-
történet történetéből. Budapest, Corvina Kiadó, 1976. 
Taschen sorozat kötetei a művészekről egyenként: Vince Kiadó / Taschen 
Legéndy Péter: A művészet valósága. 
 
 
 
Táncművészeti ág 
 
Tánc tagozat 
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Kortárs-modern táncos/Néptáncos 
  
Nevelési program 

A művészeti nevelésnek, tehetséggondozásnak valamennyi intézményben meg-
határozó helye, szerepe van. A tánc gyakorlásához ugyan elengedhetetlen a szor-
galom és a test tudatos használata, azonban a művészi kibontakozáshoz szükség 
van a veleszületett adottságra, tehetségre és a később megszerzett képességekre. 
Az intézmény célja ezeknek a minél magasabb szinten történő kibontása, azaz a 
tehetséggondozás. A képzés akkor működik jól, és válik eredményessé, ha a nö-
vendékek egy-egy évfolyamon teljesítik a továbbhaladáshoz szükséges általános 
követelményeket (NAT, helyi tanterv, ped. prog., stb….).  
A művészeti tehetségsegítés terén felkészült, megfelelő kompetenciával, tudásbeli 
követelményekkel rendelkező táncpedagógusokra van szükség. A magasabb mi-
nőségű oktatás eléréséhez a tanár hatékony eszköze lehet a gazdagítás és gyorsí-
tás. A művészettel foglalkozó növendékek kreatív alkotómunkát végeznek, emberi 
tartásra, megfelelő értékrendszerre tesznek szert, együttműködésre képes személyi-
ségekké válnak. A tanítás nem szorítkozhat csak a tudás átadására, a tanulás lé-
nyeges eleme az új élmények személyes feldolgozása. Olyan folyamatokra is szük-
ség van, mint az elemzés, értékelés, intuíció, találékonyság (pl.: drámajáték alkal-
mazása). A tehetséggondozás mindezt biztosíthatja, erősítheti, ezáltal elősegíti a 
teljes ember fejlődését.  
A „tehetségműhely” célja a tehetségazonosítás és tehetséggondozás. A tánc terü-
letén házi versenyek, művészeti bemutatók, fesztiválok, koncertek, kiállítások, ko-
reográfiák készítése és előadások létrehozása, lebonyolítása teszi mindezt lehe-
tővé.  
A cél: az alkotótevékenység során valamilyen esztétikai minőség elérése. 
 
Tantárgyak  

A kortárs- moderntánc négy éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek az 
igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató kortárs, modern tánc világá-
val.  
 
Kötelező tárgyak: 

Klasszikus balett 
Graham-technika  
Limón-technika 
Jazz-technika  
Kontakt  
Improvizáció  
Tánctörténet 
  
Szabadon választható tárgyak: 

Modern társastánc 
Néptánc 
Horton technika 
Kortárs- moderntáncos óraterve 
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Képzési idő: 4 év 
 
Klasszikus balett 

Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: Klasszikus balett elemeinek gyakorlása 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

A klasszikus balett tantárgy oktatásának célja, hogy segítse a modern és kortárs 
technikák formai és esztétikai kivitelezését. 

Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: ismertesse meg a tanulókkal a klasszikus balett 
testtartását, a balett gyakorlatok nevét, technikai kivitelezésének módját és azokat 
a jellemzőket, amelyek közösek a balett és a modern tánc technikában. A mód-
szer fejleszti a tanuló testi ügyességét, mozgásutánzási készségét és mozgásmemó-
riáját. Az négy év alatt a tanulók folyamatosan jutnak el a klasszikus balett alaplé-
pésein keresztül a harmonikus kivitelezésig. A technika tanulása alatt az alábbi sze-
mélyes és társas kompetenciák fejlődnek: önfegyelem, térbeli tájékozódás, egyen-
súlyérzékelés, motiválhatóság, irányíthatóság.  
 
Témakörök 
 
Klasszikus balett I.  

A helyes testtartás az en dehors, a lábizomzat, a kartartások kidolgozása, valamint 
pózok elsajátítása a földön és 45 fokon. Az ugrástechnika megalapozása. A rúd- és 
középgyakorlatokat talpon végeztetjük. A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és 
fej kísérettel tanítjuk megalapozva ezzel a növendékek elemi koordinációs készsé-
gét.  
 
A rúdgyakorlatok alapelemei   
A középgyakorlatok alapelemei 
A két lábról-két lábra érkező ugrások ismerete 
 
Klasszikus balett II.  

Az új gyakorlatok megtanításán kívül az előző évfolyamban elsajátított gyakorlatok 
egy részét féltalpon végeztetjük a rúdnál. A már tanult gyakorlatokat középen pó-
zokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagypózok elsajátítása, a kis ugrások ki-
dolgozása.  
Hangsúlyt fektetünk a balance kidolgozására  
Elkezdjük középen tanítani a forgást, a Tour-sur-le-cou-de-pied-t en dehors és en 
dedans egy fordulattal.  
Megjelennek a negyed és fél fordulatos ugrások 
 
Klasszikus balett III.  



62 
 

A rúd -és középgyakorlatokat féltalpra emelkedéssel tanítjuk. A gyakorlatok össze-
tételében megnő a koordináció szerepe, a kombinációk változatosabbak lesznek. 
Az állóképesség és izomerő fejlesztése az évfolyam fő feladata. 
Rúdnál relevék és plié relevék:  
A III. évfolyamban a növendék minden rúdgyakorlatot féltalpon, relevével és plié 
relevé-vel végez. A relevé és plié relevé mennyiségének helyes összeállítása erősíti 
meg a növendék súlylábát és teszi képessé a középgyakorlatok és allegrók új fel-
adatainak elvégzésére. 
Középen az egyensúly:   
A középgyakorlatok fő feladata a féltalpra emelkedés, az egyensúly biztos elsajátí-
tása. Ebben az évben tanulják az első en tournant gyakorlatokat, a tour sur  le 
cou-de-pied-t minden pozícióból és a diagonál tour-ok egy részét. 
 
 
 
Battirozás  alapjai: 

Az allegróban, meghatározott gyakorlatokat 1/2 és 1 fordulattal tanulnak. Megje-
lenik az első 90°-ra nyitott nagy ugrás. A legfontosabb új technika, aminek alapjait 
a III. évfolyamban kell megtanítani, a battu. 
 
Klasszikus balett IV.  

Ebben az évfolyamban az elsődleges feladat az, hogy a növendék képes legyen 
a növekvő technikai követelményeket teljesíteni. Erőteljes súlylábmunkát igénylő 
forgástechnikát kell az évvégéig elsajátítani és azt teljes stabilitással végezni. 
Mindennapos munkafolyamatban a cél az előző években elsajátított tudás foko-
zása, az egyes elemek nehézségi fokának emelése, valamint a színpadi előadás-
mód a kidolgozása. 
A súlylábmunka további fejlesztése.  
Tour sur-le-cou-de-pied minden formájának gyakorlása a rúdnál és középen, vala-
mint a rúdnál való forgás tanítása a következő évek tananyagát képező emelés 
technika érdekében.  Grand tour-ok fogalma a klasszikus balett tánctechnika te-
rén. Valamennyi Grand tour megtanítása. 
Az Allegro tovább fejlődése: petit allegro-, közép ugrás-, valamint a grand allegro-
ban. A gyakorlatok összeállítása, a tempók változtatása és a zenekíséret sokszínű-
sége segíti a növendékeket az előadási képesség fejlesztésében. 
 
A tananyag felöleli mindazokat a lépéseket, amelyek gyakoriak a színpadon, ezek 
(nevezetesen a fouetté-k, jeté entrelacé, grand jeté, cabriol és az en tournant ug-
rásformák) és előkészítésük képezi a tananyag gerincét. Kívánatos a tourok min-
dennapos gyakorlása középen, allegro-ban. A kombinációkat közelíteni kell a szín-
padi feladatok követelményeihez. 
Feladat a tourok kidolgozása, fejlesztése, a stabil forgáskészség kialakítása. Elen-
gedhetetlen a tourok mindennapos gyakorlása, különböző kombinációkban való 
alkalmazása rúdnál középen, allegróban és diagonális irányban. Cél a grand tou-
rok biztossá tételéhez a megfelelő izmok megerősítése, beidegzése, a helyes fejka-
pás gyakorlása, mert ez segíti a technikailag precíz kivitelezés begyakorlását.  
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A tananyag gerincét alkotó ugrások elsajátítása, kigyakorlása. Cél a láberő növe-
lése, a különböző minőségű pliék, kar-láb koordináció kidolgozása, hogy a növen-
dékek a battuk, cabriolok, en tournant ugrásokat, technikailag helyes tudják kivite-
lezni. 
Előadói képesség, előadásmód fejlesztése. Fontos feladat a kar és lábmunka folya-
matos, összehangolt koordinációjának kidolgozása. A gyakorlatok lépésanyagá-
nak harmonikus, művészi mozgással való elsajátítása. Muzikalitás fejlesztése. A zene 
és a tánc szoros kapcsolatának tudatosítása. A színpadi követelményeknek meg-
felelő kombinációkban kell gyakoroltatni. 
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Balett-terem 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 
Graham technika 
 
Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: Graham-technika elsajátítása 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 
Célja: 

A Graham-technika tanításának feladata a technika jellegzetes plasztikai, ritmikai 
és dinamikai világának, szemléletének elmélyült, gyakorlati és elméleti átadása, 
jellemző előadó stílusának elsajátítása. 

Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: a tanulók Graham-technikára épített mozgás-
sorokat tanulnak be. 
A tananyagot négy anyagrészre bontva közöljük, melyben a modern technikák 
speciális koordinációjának, emelkedő nehézségű, különböző dinamikájú és alap-
elvű gyakorlatsorok találhatók. A tanulók, a csoport fejlődésének függvényében 
kisebb-nagyobb eltérések természetesen elkerülhetetlenek. A módszer során fejlő-
dik a tanuló felfogóképessége, intenzív munkavégzése, emlékezőképessége. A 
technika tanulása alatt az alábbi személyes és társas kompetenciák fejlődnek: ter-
helhetőség, térbeli tájékozódás, kitartás, motiválhatóság, irányíthatóság. A tanulók 
elsajátítanak egy olyan gyakorlat-füzért (kb. 3 perc), melyet közösen, csoport gya-
nánt (a térérzékelés fejlesztésére, mint hozzárendelt szakmai készség), valamint 
egyedül adhatnak elő. Ismeri a Graham-technika tréning és mozgásanyagát, rit-
mika világát, jellegzetes dinamikai megoldásait és jellemző előadói stílusát.  
 
Témakörök 

Talajon végzett gyakorlatok 
 bounce 
 breathing 
 alapforma 
 breathing cross (V.) pozícióban, side opening 
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 breathing in spirál 
 
 contraction 
 alapforma: contract-release 
 deep contraction alaphelyzetekben 
 
 IV.pozíció spirál 
 spirális elfordulás 
 contraction-spiral release 
 spiral-contraction-spiral release sorozatok 
 contraction és spirál kombinációk ötvözése 
 
 Álló helyzetben végzett gyakorlatok 
 plié II.-I. pozíciókban, majd IV.-V. pozíciókban 
 pliében contract-release II.-I. pozíciókban 
 deep contraction II.-I. pozíciókban 
 brushes 
 láblendítések, suspension 
 pitch, tilt helyzetek, nagy kilendülések, suspension 
 pliében contraction- relese IV.-V. pozíciókban 
 plié-s kombinációkban spirál alkalmazása  
(contraction-nál, relevében,stb.) 
 brushes spirál használatával 
 láblendítések, suspension fordulatokkal 
 
Diagonál gyakorlatok 
graham-walk: frontális, spirális 
deep-walk, irányváltásokkal és 1/2 fordulattal is 
triplet 
futások 
lépés minőségek kombinálása 
walks & triplets teljes fordulatokkal  
spirális helyzetek a levegőben 
contraction a levegőben 
 
 Ugrások 
 két lábról két lábra ugrások 
 egy lábról azonos lábra érkező ugrások 
 skip (egyik lábról a másikra érkezés), spirállal is 
 

Tanuló tevékenységformák: 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 
Tradicionális limón-technika 

Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: Tradícionális limón-technika 
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Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

A Limón-technika tanításának célja, hogy a modern tánc oldaláról tánc technikai-
lag és szemléletileg megalapozza a kortárstánc technikák tanítását. 
Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: a tanuló a tradicionális Limón-technika tréning-
sorát gyakorolja. 
A módszer fejleszti a tanuló figyelemmegosztását, intenzív munkavégzését, nyitott 
hozzáállását. A technika tanulása alatt az alábbi személyes és társas kompeten-
ciák fejlődnek: pontosság, állóképesség, mozgáskoordináció, motiválhatóság, irá-
nyíthatóság. Az első év végére a tanulók elsajátítanak egy olyan tréning- és kombi-
náció anyagot, melyet közösen, csoport gyanánt (a térérzékelés fejlesztésére, mint 
hozzárendelt szakmai készség), valamint egyedül adhatnak elő.  A második év vé-
gére a tanuló a mozgásmemóriája fejlesztése segítségével a szokásostól eltérő 
munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek magas szintű, önálló, 
gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, tevékenységének és a munka eredmé-
nyének önálló ellenőrzésére. Ismeri a tradicionális Limón-technika tréning és moz-
gásanyagát, ritmikai világát, jellegzetes dinamikai megoldásait és jellemző előadói 
stílusát. 
 
A tradicionális Limón tréning során a táncos a testsúly és a lazított izmok használa-
tára koncentrál különböző alappozíciókban, megtanulja az elernyesztés és elnyúj-
tás során fontos légzéstechnikát. 
 
Témakörök 
 
talajon végzett alapgyakorlatok 

Gerinc szukcesszió 
rugózások 
rugózások elfordulással 
karhasználattal 
 
álló helyzetben végzett gyakorlatok 
álló helyzetben végzett rugózások 
tendu sorozat 
plie sorozatok 
lendítések második pozícióban 
visszarugózások 
oppozíció 
lábfej izolálása 
passé sorozatok 
developpe sorozatok 
támadássorozatok 
Spirális fordulatok 
ejtések 
ugrások 
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térben haladó gyakorlatok 
a test mint zenekar 
haladó ugrássorozatok 
pique sorozatok 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 
 
Modern limón-technika 
 
Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: modern limón-technika 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

A modern Limón-technika tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóval megismer-
tesse a Táncművészet legkorszerűbb technikáit. A tantárgy tanításának feladata a 
kortárs tánc Limón-technikára épülő plasztikai, ritmikai és dinamikai szemléletének 
művész és művészetképének elmélyült, gyakorlati és elméleti átadása. A modern 
Limón- technika tantárgy vezérfonalként vonul végig a szak egész tantervén. 
Kezdetben feladata, hogy fizikailag, szemléletileg egyaránt megalapozza az ösz-
szes többi tantárgy tanítását. Később összefoglalója a szerteágazó tapasztalatok-
nak, élményeknek. 
Megcélzott kompetenciák: 
Hozzárendelt feladatkompetencia: a tanuló modern Limón gyakorlatsorokat vé-
gez. A módszer fejleszti a tanuló figyelemmegosztását, intenzív munkavégzését, 
nyitott hozzáállását. A technika tanulása alatt az alábbi személyes és társas kom-
petenciák fejlődnek: pontosság, állóképesség, mozgáskoordináció, motiválható-
ság, irányíthatóság. Az negyedik év végére a tanulók olyan tréning- és kombináció 
anyagokat sajátítanak el, melyet közösen, csoport gyanánt (a térérzékelés fejlesz-
tésére, mint hozzárendelt szakmai készség), valamint egyedül adhatnak elő. Képes 
a kombinációk megtanulására és a lényegi vonásokat maradéktalanul felmutató 
előadására, valamint az alkotó folyamatba való aktív részvételre. 
 
Megalapozza a törzsmunkát és balance helyzeteket a technika magabiztos alkal-
mazásához. A tartás korrekciójával elősegíti a technikára jellemző flat backek és 
elnyújtott hosszú testvonalak határozott használatát. 
 
 
Témakörök 
 
Elméleti alapinformációk 

A technika elhelyezése a modern tánctechnikák rendszerében 
Alapfogalmak és alappozíciók 
Tartáselemzés, a technika alappillérei 
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Gyakorlatok alapformái 

Flat back és lateral stretch alapformái 
Flat back különböző karhelyzetekben 
Primitive Squash descent  
Plie stretch 
Deep lunges hajlított és nyújtott térddel 
Leg swing testsúlyáthelyezéssel 
Balance gyakorlatok, flat back-kel,  
 
Gyakorlatok alapformáinak variációs lehetőségei 

Lateral stretch és flat back kombinációja 
Flat  back plievel és relevével  
Lateral stretch irányváltással és deep swinggel, horizontal swing-gel és teljes törzs-
körrel, teljes törzskörrel, visszafordulással 
Deep lunges contractionnal és release-zel, teljes bodystretch-csel 
Összetett plie gyakorlat flat back-kel különböző pozíciókban (I. és II.) 
Lunge stretch szintváltásokkal, ülő helyzetig fordulva 
Deep swing lassú tempóban fázisonként 
Hinge 
 
 
Diagonál gyakorlatok 

Leg swing testsúlyáthelyezéssel és II. pozíción keresztül irányváltással 
ugrások 
 
A Limón tréning során a táncos a testsúly és a lazított izmok használatára koncent-
rál különböző alappozíciókban, megtanulja az elernyesztés és elnyújtás során fon-
tos légzéstechnikát. 
 
talajon végzett alapgyakorlatok 
Gerinc szukcesszió 
rugózások 
rugózások elfordulással 
karhasználattal 
 
álló helyzetben végzett gyakorlatok 
álló helyzetben végzett rugózások 
tendu sorozat 
plie sorozatok 
lendítések második pozícióban 
visszarugózások 
oppozíció 
lábfej izolálása 
passé sorozatok 
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developpe sorozatok 
támadássorozatok 
Spirális fordulatok 
ejtések 
ugrások 
 
térben haladó gyakorlatok 
a test mint zenekar 
haladó ugrássorozatok 
pique sorozatok 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 

 
Jazz tánc 
 
Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: jazz tánc 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

A jazz tánc tantárgy tanításának célja, hogy a fiatal táncosok és a közönség köré-
ben egyaránt méltán népszerű jazz tánc tradíció legfontosabb stiláris sajátosságait 
megismerjék a táncosok. 

Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: Jazz-tánc kombinációkat tanul be. A módszer 
fejleszti a tanuló felfogóképességét és emlékezőképességét. A technika tanulása 
alatt az alábbi személyes és társas kompetenciák fejlődnek: egyensúlyérzékelés, 
testi ügyesség, motiválhatóság és irányíthatóság. A tananyagot két anyagrészre 
bontva közöljük, melyben a tanulók megismerik a korai jazz, klasszikus revü és a 
musical tradíció stiláris jegyeit, az érett amerikai jazz tánc tradícióit és az úgyneve-
zett modern jazzt. A tanulók az első két évfolyamon a korai és az érett amerikai jazz 
alapján készült tréninget és kombinációt tanulnak.  
A negyedik évfolyamon a modern jazz stílusjegyeivel ismerkednek a diákok. A 
program végére a tanulók olyan tréning- és kombináció anyagokat sajátítanak el, 
mely alapján képes lesz a tanult mozgásanyagot stílusosan bemutatni és modern 
jazz etűdöt készíteni.  
 
Témakörök 

Gyakorlatok alapformái 
Alappozíciók 
Karhasználat - jazz port de bras  
Lábpozíciók  
A test izolációs lehetőségei 
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Törzs-használat: Contrakciók - fajtái, releas-ek, törzshullámok alulról és felülről in-
dítva, body roll-ok 
rotáció 
Csípőhasználat, csípőtolások minden irányban 
 
Középgyakorlatok 
Gördülések, a gerincoszlopot szakaszonként bemelegítő gyakorlatok, hajlások, 
döntések 
Boka és a talpizmok előkészítése paralel és en dehors pozícióban pliével, relevével 
tendu  
Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal  
Port de bras IV. pozíció grand plié 
Jetté 
Rond de jambe part terre rotációval és karhasználattal, félfordulattal 
Rounde jambe en l’aire 
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciók-
ban 
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban Twist előkészítő második 
pozícióból karral 
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 
Flat back 
Developpé álló helyzetben 
Enveloppé álló helyzetben 
Grand battement tendu 
Balance gyakorlat 
Szotték helyben, fordulattal 
 
Izolációk: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű al-
kalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és 
ritmizálva 
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról las-
san leereszkedve, legördülve 
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 
Összekötő lépések irányváltásokkal: 
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 
 
Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 
Pas de bourrée 
Croisé–ból change 
Triplet 
Pivot 
Tombé 
Twist 
Hinge 
Arch 
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 
Két lábról – két lábra 
Két lábról – egy lábra 
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Egy lábról – két lábra 
Egy lábról – egy lábra 
Egyik lábról a másik lábra 
Diagonál gyakorlatok 
merengue lépés 
grand battement  
haladó lépéskombinációk 
Tour előkészítők 
haladó lépéskombinációk 
Jazz pas de bourrée fél és teljes fordulattal 
Szotték haladva 
Passé tombé 
Tripletek 
Off balance helyzetek passzéval, part terre-rel, tilt 
Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 
Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 
Kick ball change, step ball change 
Pas de bourrée-k színes kombinációi forgásokkal ugrásokkal, irányváltásokkal 
forgások en dehor és en dedans váltással 
Kombinált forgásgyakorlatok 
Összetett diagonál lépésvariációk 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 
 
Improvizáció 
 
Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: improvizáció 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

Az improvizáció tantárgy tanításának célja a tánctechnikai tudás kötetlen felhasz-
nálásának gyakorlása, az improvizáció, mint alkotói eljárás és előadói forma elsajá-
títása. A táncművek létrehozásához szükséges általános és speciális tánc kompozí-
ciós ismeretek átadása, a mozdulat és zene kapcsolatának megismerése és a kor-
társ táncban elterjedt aktív előadó részvételhez szükséges kompozíciós ismeretek 
átadása. 

Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: improvizációs és kompozíciós gyakorlat végez. 
A módszer fejleszti a tanuló kreativitását és ötletgazdagságát. A tanítás során 
mindvégig párhuzamosan jelenik meg a strukturális (formai) és az alkotói pszicho-
technika szempontjából történő (tartalmi) megközelítés. Az alsóbb évfolyamokon 
az előbbi, majd egyre inkább az utóbbi dominál. A technika tanulása alatt az 
alábbi személyes és társas kompetenciák fejlődnek: önállóság, fejlődőképesség, 
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önfejlesztés, testi ügyesség, interperszonális rugalmasság, segítőkészség. A képzés 
végére a tanuló a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között is képes a ta-
nult ismeretek magas szintű, önálló, gyors, hibátlan és szakszerű alkalmazására, te-
vékenységének és a munka eredményének önálló ellenőrzésére. 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 
 
 
Kontakt-technika 

Tananyagegység: Kortárs, modern tánc speciális táncművészeti gyakorlatai 
Tananyagelem: kontakt-technika 
Képzés jellege: gyakorlat 
A képzés helyszín jellege: balett szaktanterem 

Célja: 

A kontakt-technika tantárgy tanításának célja, a kontakt tánc szellemének, logiká-
jának és elemeinek megismertetése, mozdulat anyagának bemutatása, a kontakt 
improvizáció szabályainak, módszereinek tanulmányozása. 

Megcélzott kompetenciák: 

Hozzárendelt feladatkompetencia: a tanuló kontakt tánc elemeit gyakorolja. A 
módszer fejleszti a tanuló ellenőrző képességét, nyitott hozzáállását. A technika ta-
nulása alatt az alábbi személyes és társas kompetenciák fejlődnek: felelősségtu-
dat, stressztűrő képesség, interperszonális rugalmasság, segítőkészség és udvarias-
ság. A program végére a tanulók olyan tréning- és kombináció anyagokat sajátí-
tanak el, mely alapján részt tud venni kontakt improvizációban és megtanulja fel-
használni a kontakt tánc tapasztalatait más táncstílusokban. A tanuló a szokásostól 
eltérő munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás 
nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkal-
mazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására. 

Tanuló tevékenységformák: 

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50% 
Önálló szakami munkavégzés közvetlen irányítással 50% 
 

Tánctörténet 

Tananyagegység: Általános elméleti ismeretek 
Tananyagelem: tánctörténet 
Képzés jellege: elméleti 
A képzés helyszín jellege: tanterem 

Célja: 

A tantárgy tanításának célja az egyetemes és magyar tánc történetének bemuta-
tása a kezdetektől napjainkig. 

Megcélzott kompetenciák: 
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Hozzárendelt feladatkompetencia: az alkotás és befogadás folyamatának elveit 
alkalmazza, a zene és a tánc összefüggéseit felismeri. A képzés során a tanulóknak 
meg kell ismernie a tánc kialakulását, történetét, az egyes műfajokat és azok főbb 
jellemvonásait. A tantárgy tanulása alatt az alábbi személyes és társas kompeten-
ciák fejlődnek: szorgalom, igyekezet, motiválhatóság, irányíthatóság. Ismernie kell 
a táncművészet hazai és külföldi jeles képviselőit, a tánc és zene, valamint a tánc-
művészet és többi művészeti ág kapcsolatát.  
 
 
 
Témakörök 

A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakáig  
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója  
          
Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban betöl-
tött funkcióiról, összművészeti jellegéről. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia 
és a tánc kapcsolatát, az ősi mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti 
népek tánckultúráját. 
 
a tánctörténet forrásai, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója, ősi mozdulatáb-
rázolások, munkatáncok, tánc és mágia 
 
Az ókori birodalmak táncélete 

Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal kapcsola-
tos ismereteket, a tánc adott kultúrában betöltött szerepét a társadalom kontextu-
sában. 
 
India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek, táncok faj-
tái, mudrák. 
Japán táncművészete: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák. 
görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, Dionüszosz-ünnepek, 
drámai táncok. 
római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák, pantomim. 
 
Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig  
A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz terjedésétől a 
reneszánsz kori Itáliai táncmesterekig. 
 
Középkor 

a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma 
pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában 
misztérium játékok 
Danse macabre 
lovagi kultúra és táncformái 
nemesi és paraszti táncok különválása 
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Reneszánsz 

a reneszánsz esztétikája 
ballo és balletto 
maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornano, Fabritio Caroso 
az új európai táncművészet megalapozása 
intermedium 
commedia dell’ arte 
Thoinot Arbeau: Orchésographie 
 
A magyar táncélet a reneszánszban 
Reneszánsz Magyarországon  
Mátyás király és a reneszánsz 
magyarországi táncfajták 
 
Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig  
Udvari balett 
Medici Katalin ünnepélyei 
XIV. Lajos udvari balettjeinek látványvilága 
XIV. Lajos, a Napkirály – táncos, mecénás 
alkotók: Beauchamps, Lully, Moliére 
1661. Királyi Táncakadémia 
táncmesterek, táncjelírás: Rameau, Feuillet 
 
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Jean-Georges Noverre cselekményes 
balettje és a "Levelek..." 
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre munkás-
ságán keresztül veszi végig a korszak újító törekvéseit. 
Előzmények: a tökéletes táncosok, csiszolt technika, olasz virtuozitás 
Noverre élettörténete és munkássága 
Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez, 
pantomim és tánc összekapcsolása 
Noverre balettje 
Noverre követői 
Vigano coreodrammája 
 
A romantikus balett   

A romantika mint  stílusteremtő korszak, Bournonville, Spicctánc, tündérlények , a 
Taglionik (Filippo, Marie) és A Szilfid, Nemzeti romantika – néptánc - karaktertáncok 
Fanny Elssler, Perrot, Grisi és a Giselle , Carlo Blasis és a táncpedagógia , a késő ro-
mantika - Saint-Léon és a Coppélia 
 
A magyar táncélet az Operaház megnyitásáig  

A XVIII. századi magyar táncélet 
Eszterházy esték 
paraszti táncfolklór 
Iskolai színjátszás 
Az első magyar „balétek” 
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Reformkor 

reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok 
Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák 
az Operaház kezdetei 
 
A romantika másodvirágzásától az újítókig   

A balett klasszicizálódása Oroszországban  
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, sztárbalerináitól a 
letisztult klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az orosz klasszikus balettig. 
 
Orosz klasszika 

Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban 
Petipa balettjei 
Csajkovszkij zenéje 
orosz balett csillagok, klasszikus virtuozitás 
 
Gyagilev és az Orosz Balett     

Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet kapcso-
lata Szergej Gyagilev munkásságán keresztül. 
 
Gyagilev személyisége, kulturális szerepe  

Új orosz művészet, új balett stílus 
Orosz szezonok Párizsban 
Fokin alkotói újításai 
Sztravinszkij szerepe 
kapcsolat az avantgarddal 
komplex előadás  
Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei 
Gyagilev hagyatéka  
    
George Balanchine és a neoklasszikus balett 

Balanchine élete és pályafutása 
fontosabb művei 
a klasszikustól a neoklasszikusig 
a szimfonikus balett fogalma 
 
Az újítók megjelenése a táncművészetben     

A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros ok-
okozati összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok, táncosok 
alkotói munkásságán keresztül.  
 
A moderntánc kialakulása Amerikában 

Isadora Duncan 
Martha Graham 
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José Limón 
 
Új színpadi törekvések Európában 

Emile-Jacques Dalcroze 
Laban Rudolf 
Kurt Jooss 
 
 
Magyar mozdulatművészet kialakulása 

Madzsar Alice 
Dienes Valéria 
Szentpál Olga 
 
A XX. század első felének táncélete  

Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon 
 
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit, be-
mutatja a hivatásos néptánc együtteseket, és a néptánc mozgalom jelentőségét.  
 
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása 
néptáncok az Operaház színpadán 
 
Együttesek:  

Néphadsereg Központi Művészegyüttese 
Magyar Állami Népi Együttes 
Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese 
Duna Művészegyüttes 
 
 
Koreográfusok: 

Molnár István 
Rábai Miklós 
Szabó Iván 
 
Néptánc mozgalmak: 

Gyöngyösbokréta  
Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,    
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, koreográfusainak, 
táncosainak munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai táncélet fejlődését. 
 
Operaház 

az Operaház megnyitása 
Luigi Mazzantini 
Nicola Guerra 
külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan) 
Otto Zöbisch 
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Brada Ede 
Jan Cieplinski 
Nádasi Ferenc 
Harangozó Gyula 
Seregi László 
Lőrinc György balett igazgatósága 
az Operaház napjainkban 
 
Szegedi Balett 
Lőrinc György 
Imre Zoltán 
Szegedi Kortárs Balett 
Juronics Tamás 
 
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században  

A témakör áttekinti a XX. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind 
hazai mind nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A témakö-
rön belül a szakanyag a helyi sajátosságoknak megfelelően szabadon alakítható.  
 
Pécsi Balett 

az együttes létrejöttének háttere 
az együttes alkotói szemlélete 
Eck Imre 
alapító tagok 
 
Győri Balett 

az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok 
Markó Iván 
korszakok 
Koreográfiák 
vendégkoreográfusok  
 
ExperiDance  

Román Sándor 
Ezeregyév 
 
Kiemelkedő néptánc alkotók 

Tímár Sándor 
Novák Ferenc 
Kricskovics Antal 
Szigeti Károly 
Györgyfalvai Katalin 
Foltin Jolán 
Diószegi László 
Zsuráfszki Zoltán 
 
Néptánc mozgalmak: 
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Táncház mozgalom 
Tanuló tevékenységformák: 

Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30% 
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35% 
Információk önálló rendszerezése 35 
Néptáncos óraterv 
Képzési idő: 4 év 
 
Néptánc tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 
A néptánc a táncművészet egyik legőszintébb, legtermészetesebb, legrégibb mű-
faja, minden mozgásos művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. 
A néptánc népi nemzeti kultúránk megértésének, megőrzésének közérthető for-
mája, mely közérthetősége miatt más népek számára is könnyen befogadható, így 
a kultúrák közeledését is szolgálja. 
A néptánc tantárgy tanításának célja az, hogy a tanulók anyanyelvi szinten sajátít-
sák el a néptánc nyelvezetét. A tanulók legyenek képesek improvizálni, értsék és 
érezzék a műfaj hangulatát, amit előadásukban éreztetni is tudnak. 
A tanulók a képzés során ismerjék meg a magyar nép, nemzetiségeink, s néhány 
környező nép táncait. 
A tanultakat stílusosan, nagy átéléssel tudják alkalmazni koreográfiákban és impro-
vizáció körben is. 
Legyenek képesek a táncszínházi törekvések szellemében készül alkotásokban is 
közreműködni. 
 
Alakítsuk ki a tanulókban: 
a magyar, nemzetiségeink, környező népek néptáncai iránti érdeklődést 
olyan technikai és előadói felkészültséget, melyen a növendékek őszintén, 
természetesen tudnak megnyilatkozni a néptánc nyelvezetén, 
a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét, 
csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét, 
igényességet a munkában, előadásokon, 
tiszteletet a műfaj, ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt 
 
Fejlesszük a diákok: 
fizikai és pszichés állóképességét, 
technikai ismereteiket, 
a koordinált, ritmikus mozgásosságot 
térlátásukat, helyzetfelismerésüket 
előadókészségét 
 
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani. 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A néptánc tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a néprajz, táncfolklorisztika, 
népzene, gyermekjátékok tantárgyakkal. 
Táncfolklorisztikai alapismeretek  
A magyar nép táji-történeti tagozódása  
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A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei  
A népi éneklés technikájának gyakorlata  
A tánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata  
 
Tánctechnikai képzés, készség,- képesség fejlesztés  

Minden évfolyamon, minden néptánc foglalkozáson tánctechnikai képzést kell tar-
tani, ez a trénig része!  
 
A tánctechnikai képzés terjedjen ki a: 

gimnasztika - rendgyakorlatok 
speciális gyakorlatok (ugrások, forgások, hajlítások, izolálás, 
mozgás- és ritmusmemória , mozgáskoordináció stb.) 
ritmika – plasztika - dinamika 
táncos nyelv 
daltanulás 
koreográfiai gyakorlat területeire. 
 
A Nyugati dialektus táncai 

Sárközi táncok 
ugrós, verbunk 
karikázó 
lassú és friss csárdás 
eszközös táncok 
 
Rábaközi táncok 

verbunk és dús 
lassú csárdás 
friss csárdás 
 
Somogyi táncok 

ugrós 
karikázó 
lassú és friss csárdás 
eszközös 
Kalocsai táncok 
fércelő 
mars 
lassú és friss csárdás  
 
 
 
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően.  
 
A Középső Táncdialektus táncai 

Gömöri táncok 
karikázó 
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verbunk 
páros verbunk 
lassú és friss csárdás, körcsárdás 
 
Szatmári táncok: 

magyar verbunk 
lassú és friss csárdás, körcsárdás 
botoló  
 
Dél-alföldi táncok: 

oláhos 
lassú csárdás 
friss csárdás 
 
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően 
 
A Keleti táncdialektus táncai 

Székelyföldi táncok: 

verbunk 
forgatós 
jártatós – lassú csárdás 
szöktetős – friss csárdás 
 
Maros-menti táncok: 

kapcsos 
pontozó 
szegényes 
forduló 
szökős  
 
Mezőségi táncok: 

sűrű és ritka legényes 
magyar  
akasztós 
csárdás 
szökős 
sűrű csárdás 
korcsos 
 
Kalotaszegi táncok: 

legényes 
verbunk 
csárdás 
szapora 
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Gyimesi táncok: 

féloláhos 
Verbunk 
kettős jártatója és sírülője 
lassú és sebes magyaros 
héjszák  
 
Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően 
 
Más népek táncai  

Bihar v. Arad megyei román táncok 
Magyarországi román táncok (Elek v. Méhkerék) 
Magyarországi cigány táncok 
Erdélyi cigánytáncok 
 
A képzés javasolt helyszíne: Balett- terem, táncterem (tanműhely) 
 
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékeny-
ségformák  
 
Táncnál használt speciális eszközök /bot, üveg/ 
Szakfelszerelések /karaktercipő, csizma, néptánc jelmezek stb. 
Élőzene használata 
 
 
Néprajz/Táncfolklorisztika tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 
A  táncfolklorisztika, illetve a hozzá kapcsolódó néprajzi alapismeretek tantárgy 
célja és feladata az, hogy a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított néptáncmotívi-
kát a növendékek területileg ill. népcsoportok szerint tudják csoportosítani, vala-
mint ismerjék meg néptáncaik fejlődéstörténetét, típusait.  
A növendékek ismerjék meg a néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat, 
népszokásokat, az ünnepköröket! 
Az elmélet és a gyakorlat képe együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció 
korszerű értelmezésében a néptánc jelent. 
Ismerje:- a néprajz fogalmát, történetét, irányzatait- a népművészeti műfajokat, kü-
lönös tekintettel a néptánccal kapcsolatosokra- a magyar nép táji-történeti tago-
zódását- ünnepköreinket, azok szokásvilágát- táncdialektusaink jellemzőit, táncait- 
táncaink történeti rétegződését 
Legyen képes:- táncfolklorisztikai, illetve néprajzi alapismereteit alkalmazni táncte-
vékenysége során 
 
 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Minden a néptánccal kapcsolatos tantárgy szoros kapcsolatban van ezzel a 
tárggyal, hiszen a példák és a gyakorlatok anyagainak beazonosítása, rendszerbe-
helyezése e tantárgy segítségével történik.  
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E tárgy alkotja azt a keretet, mely a néptánc tantárgyat a hozzá kapcsolódó 
egyéb tantárgyakkal keretbe foglalja, annak minden témakörével kapcsolatban 
van.  
Mindezek mellett a tantárgy kapcsolatban van a népzenével, tánctörténettel, ill. a 
történelem, valamint a magyar irodalom tantárggyal is.  
 
Témakörök 
A magyar néprajz alapjai   
A néprajz értelmezése, részterületei 
Alapvető néprajzi kiadványok 
Legjelentősebb táncfolkloristáink, ill. alapvető táncfolklorisztikai kiadványok 
Etnogenezis, kultúránk helye Európában, életterünk 
Magyarság a Kárpát-medence nagy,- és kistájain 
Nép, paraszti tánc - néptánc 
Ünnepköreink, s azok szokásvilága. 
Az emberi élet nagy fordulóihoz fűződő szokások (születés, házasság, halál) táncos 
elemei 
A magyar nép táji-történeti tagozódásásnak okai 
A magyarsággal együttélő nemzetiségeink 
A határokon túli magyarság Európában 
 
Táncfolklorisztikai alapismeretek  
Táncfolklorisztika a néprajztudományban 
A falu táncélete 
A tánc hagyományozódása 
Táncalkalmak 
Táncrendezés 
Táncillem - táncszók 
Táncrend 
Népélet - néptánc 
A magyar néptánc rendszerezési lehetőségei, Martin György és Pesovár Ernő rend-
szere alapján 
Alapvető táncfolklorisztikai szakkönyvek, lexikonok 
Általános ismeretek a folklór egyéb műfajairól 
A néptánc szerepe a közéletben 
 
A magyar nép táji – történeti tagozódása   
Kósa László-Filep Antal műveltségbeli különbségeken alapuló csoportosítása: 
etnográfiai (néprajzi) csoportok 
etnokulturális csoportok 
táji csoportok 
 
A Kárpát-medencében élő magyarság nagytájainak megismerése: 
Dunántúl 
Alföld 
Felföld 
Erdély (Moldva, Bukovina) 
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A Kárpát– medencében élő magyarság tánc szempontjából nevezetes kistájai, et-
nográfiai, táji csoportjai. 
 
A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei   

Pesovár Ernő kronologikus csoportosítása 
A régi réteg táncai (régi stílusú táncok): körtáncok fegyvertáncok, eszközös pász-
tortáncok, régi férfitáncok (ugrós – legényesek) régi páros táncok (ugrós páros, 
küzdő karakterű páros, forgós-forgatós páros 
 
Az új réteg táncai (új stílusú táncok): verbunk (szóló-kötött) csárdás (páros-hármas- 
kör) 
 
Martin György táncdialektusai 
Nyugati v. Dunai táncdialektus 
Középső v. Tiszai táncdialektus 
Keleti v. Erdélyi táncdialektus 
 
A képzés javasolt helyszíne  

Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem 
 
 
Zeneismeret tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 
A zeneismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók korábban megszerzett 
ismereteit tovább bővítse, rendszerezze és tudatosítsa. 
Alakítsa ízlésüket, világítson rá a zene és mozgás összehangolásának lehetőségeire. 
Alapvető zenei ismerete nélkül nem képzelhető el tudatos, professzionális táncos. 
Ezért fontos, hogy a tanulók a modulban elsajátítottakat beépítsék gyakorlati mun-
kájukba. Ismereteik kiegészülve történelmi, irodalmi, képzőművészeti tanulmányaik-
kal megfelelő kultúrtörténeti tájékozottságot nyújtanak számukra. 
 
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneismeret órákon tanultak minden gyakorlati tárgyhoz kapcsolhatóak, ill. a 
magyar irodalom, történelem és művészettörténet tantárgyak tananyagtartalmi-
hoz kapcsolódhat.  
 
Témakörök 

Zeneelmélet – Zenetörténet 1 
Ismerje: 
az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit 
a különböző műfajokat az adott stíluskorszakokon belül, az egyes műfajok előadó 
apparátusát 
a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását 
a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását 
a zene alkotóelemeit 
a zenei hang tulajdonságait 
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az énekhang fajtáit 
a különböző hangeffektusokat, hangszereket 
a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat 
a zenei szakkifejezéseket 
Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésü-
ket és igényüket a zeneirodalom alkotásainak megismerésére és befogadására. 
 
Zenei készségfejlesztés 

a klasszikus zene ritmusképleteinek és ütemfajtáinak megismerése és gyakorlása 
jellegzetes klasszikus tématípusok éneklése, memorizálása 
ritmusdiktálás, dallam visszaéneklés 
az elméleti anyag ritmusainak ismerete, gyakorlása 
a tanult zenetörténeti korszakokból dallamok éneklése, memorizálása  
különleges dallam és ritmusképletek megismerése és gyakorlása 
 
Zeneelméleti – zenetörténeti alapismeretek 

a zenei anyag belső tagolódásának és építkezésének megfigyeltetése, felismerte-
tése  
a zenei azonosság, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség 
variáció megismertetése a magyar népzenei anyag segítségével 
az énekhang fajtái 
a klasszikus zene formaalkotó elemei 
klasszikus periódus, két és háromtagúság, 
triós forma, variáció, szonátaforma, rondó forma 
a klasszikus műfajok: szonáta, szimfónia, nyitány, versenymű, oratórium, opera 
a klasszikus kor tánczenéje 
reneszánsz kor hangszeres és vokális zenéje 
a reneszánsz tánczene /pavane, gagliarde, saltarello/ 
a barokk kor zenéje, jellemzői 
a barokk kor divatos táncai 
a romantikus zene legfőbb stílusjegyei 
a legjellemzőbb romantikus műfajok egy-egy kiemelkedő szerző művein keresztül 
a kor divatos táncai (mazurka, polonéz, keringő, palotás, verbunk) 
a XX. század zenei irányzatainak megismerése a kor kiemelkedő zeneszerzőinek 
művein keresztül 
 
Népzene 2  

A néptáncos képzésben nagy szerepe van a népzene általános és regionális isme-
retének, mely a néptánc igényes gyakorlatához elengedhetetlenül szükséges. 
Az egyéni és csoportos éneklés megszerettetése, egy közösséghez, néphez való 
tartozás érzésének erősítése a népdalokon keresztül. 
 
Ismerjék meg a tanulók: 

a népdalok tájegységenkénti megoszlását 
a különböző előadásmódokat, stílusokat 
a népdalok csoportosításának rendszerező elveit, szempontjait 
a népzenekutatók, gyűjtők munkásságát 
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a népi hangszereket 
a népi zenekarok felépítését, területi különbözőségét 
az eredeti anyagok /”adatközlők”/ segítségével a népi éneklési módot 
a népdalcsokor szerkesztésének lehetőségeit, elveit, szabályait 
a népdalelemzés szempontjait 
az instrumentális népzene alapjait, a kontrakíséret és a tánc összefüggéseit. 
 
A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill. legjelentősebb népzenekutatóink 
bemutatásának gyakorlati prezentációja  
  
A népdal, a népzene fogalma 
A népzene sajátosságai, jelentősége 
Magyarság a zenében 
Népzene, néptánc összefüggései 
Kik az adatközlők, népi énekesek, népzenészek? 
A népzenekutatás története, jeles alakjai 
Népzenei dialektusterületek 
Lajta László 
Vikár Béla 
Kodály Zoltán 
Bartók Béla 
 
 
A népi éneklés technikájának gyakorlása 
A népdalelemzés szempontjai 
szerkezet 
kadencia 
ambitus 
dallamvonal 
metria 
ritmika 
pódia, stb. 
 
A népi éneklés technikájának gyakorlata: 

ráhangolódás 
légzéstechnika 
hangképzés 
előadásmód, díszítési lehetőségek 
tempótartás 
partnerhez, zenéhez való igazodás 
 
Népzenei előadásmódok: 

parlando 
rubato 
parlando-rubato 
giusto 
poco rubato 
quasi giusto 
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giusto sillabic 
 
A néptánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata 
A népdalok osztályozása. 
Népzenei dialektusterületek 
 
Általános zenei alapismeretek átismétlése: 

Ritmus, ritmusfajták, ritmizálás, ütem, metrum, ütembeosztás, ütemfajták, tempó 
Zenei hang, hangközök, hangsorok 
Előjegyzések, módosító jelek 
Kottaolvasás: 1#, 1b-ig 
 
A Dunai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok  
sárközi, rábaközi, somogyi, nyugati-palóc, kalocsai népdalok, polgári eredetű tán-
cok dallami 
 
A Tiszai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok 
Gömöri, szatmári, nyírségi, dél-alföldi népdalok, polgári eredetű táncok dallami 
  
Az Erdélyi táncdialektushoz tartozó népdalok 
székelyföldi, kalotaszegi, széki, mezőségi, gyimesi, Maros-menti, polgári eredetű 
táncok dallamai 
 
 
A gyermekdalok általános zenei jellemzői  
A sirató stílus és jelentősége 
Pentaton, kvintváltó stílus, a páva dallamcsalád 
A proporciós eljárás lényege és továbbélése a népdalokban és a táncdallamok-
ban 
Az augmentáció fogalma, jelentősége 
 
Népi hangszerek, hangszer együttesek játékgyakorlatának megismerése 
Egyetlen hangszer: duda, tekerő, citera 
Zenekarok: duda + hegedű (általános) 
tekerő + klarinét (Dél-Alföld) 
klarinét + dob (román) 
furulya + koboz (Moldva) 
hegedű + ütőgordon (Gyimes) 

A hangszerek és zenekarok hangzásvilágának ismerete, jellemzőik 
Kíséretmódok: dűvő, esztam 
A hangszeres zene összetevői a kontra tükrében: a dűvő és az esztám fajtái, meg-
határozottságai 
Parasztbandák, cigányzenekarok 
 
A képzés javasolt helyszíne  

Audió és video berendezéssel, hangosítással, internettel felszerelt szaktanterem 
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Klasszikus balett alapjai tantárgy  

A tantárgy tanításának célja 
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a növen-
dék a képességek, a készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja 
alapfokon a klasszikus balett mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfe-
lelő szinten alkalmazni tudja. A tananyag betanításának a tempóját, illetve az üte-
mezését mindig az adott évfolyam adottságai és képességei határozzák meg. Cél-
szerű a zenei kísérethez a megadott metronóm számokat követni és betartani. 
 
Témakörök 

Klasszikus balett alapjai I.  

A helyes testtartás, az en dehors, a lábizomzat, a kartartás kidolgozása, a földön és 
45fokon 
A rúd- és középgyakorlatok talpon végezve. 
Az ugrástechnika megalapozása  
A gyakorlatokat a hozzájuk tartozó kar- és fejkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel 
a növendékek elemi koordinációs készségét 
 
Klasszikus balett alapjai II  

A kis és nagy pózok bevezetése rúdnál és középen 
Az elemelt lábhelyzeteket középen is tanítjuk. Nehezedő egyensúlyhelyzetek és 
több mozgáselemet tartalmazó lépések bevezetése 
Megjelennek a két lábról egy lábra érkező ugrások 
 
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I. 

Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok to-
vábbfejlesztése, egy részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra emel-
kedés kidolgozása, illetve a relevé-vel végzett gyakorlatok dinamikájának a megis-
merése 
A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a 
nagy pózok elsajátítása 
A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása 
 
Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.  

Fő szempont a Balance kidolgozása sur-le-cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal 
rúdnál 
Középen, elkezdjük tanítani a forgást, a Tour sur-le-cou-de-pied-et en dehors és en 
dedans 1 fordulattal 
Megjelennek a ¼ és ½ fordulatos ugrások 
 
Klasszikus balett gyakorlat 

Az állóképesség fejlesztése az izomerő növelése., ezt szolgálják a demi plié-relevé-
s, tour lent és en tournant gyakorlatok. Nagy ugrások és az entrechat-k tanítása 
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nagy figyelmet igényel. Fontos az előadásmód fejlesztése, a helyes és tiszta kivite-
lezés, a koordináció. Az egyes gyakorlatok különböző sajátosságú dinamikájának 
gyakorlása elengedhetetlen. 
 
Rúdgyakorlatok: 

A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül. 
Fondu 90 fokon 
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra 
Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban 
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével 
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében 
Grand rond 90 fokon, féltalpon 
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével 
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban 
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban 
 
Középgyakorlatok: 

Fouetté 45 fokon, talpon en dehors, en dedans 
Relevé lent pózokban demi plié-relevével 
Allongé pózok 
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben 
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon. 
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban 
 
Tourok: 

Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en 
dehors és en dedans 
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva 
Emboité sauté en tournant diagonálban 
 
Allegro: 

Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé 
Pas emboité, emboité sauté 
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk 
Pas de chat olasz- és spanyol formák 
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma) 
Pas failli 
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban 
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózok-
ban is  
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban 
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban 
 
A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának javítása, kü-
lönböző kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba különböző tí-
pusú elemeket is elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek adagióban, al-
legroban). A klasszikus balett előadásmódjának sajátosságaira különösen nagy 
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hangsúlyt fektetünk. Megtanítjuk az eddig tanult diagonál forgásokat körben is. Bő-
vítjük a díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk lehetőségeit.  
 
 
Tourok: 

Tour degagé diagonálban és körben 
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is 
 
Allegro: 

Pas courru 
Échappé battu 
Entrechat quatre 
Entrechat royal 
Assemblé battu 
Brisé 
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban 
Jeté entrelacé 
Grand fouetté sauté 
Grand jeté croisé- és effacé pózokban 
A képzés javasolt helyszíne  
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem 
 
 
Zeneművészeti ág 
 
Szakirányok: jazz- gitár, jazz- basszusgitár, jazz- zongora, jazz- ének, jazz-dob. A 
képzés célja: a jazz- zenész, mint énekes, mint hangszeres művész, elsősorban 
zenekarok, együttesek tagja, aki képzettségének megfelelően aktívan 
közreműködik előadásokon- felkészítés erre a feladatra, illetve szakirányú 
továbbtanulásra. 
 
Gitár 
 
Tananyag 
A képzés időtartama 4 év. 
A képzés a szakközépiskola I. évfolyamán kezdődik; rockzenei képzést követően III. 
évfolyamtól jazzoktatásban vesznek részt a tanulók. A programban heti 2 főtárgy 
óra szerepel. A zenei anyag kiválasztását és mennyiségét mindenkor a tanuló fej-
lettsége, muzikalitása, zenei érettsége határozza. 
 
Alapfeltételek: Megfelelő színvonalú elektromos hangszer. A tanuló minden órán 
saját hangoló eszközzel, Jack-Jack kábellel, pengetővel, ötvonalas füzettel és a 
szaktanár által kiadott kottákkal jelenik meg az órákon. Az otthoni megfelelő gya-
korlás biztosítására metronóm eszköz szükségeltetik minden tanuló részéről. 
 
I. évfolyam 
Hangszertechnika 
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Alapvető hangszerkezelési és karbantartási ismeretek. A helyes és hatékony han-
golás elsajátítása. Erősítő berendezések kezelése, hangzások beállítása. Hangszer-
tartás, kéztartás. Váltott pengetés (alternate picking) elsajátítása speciális gyakor-
latokkal. Lábra és metronómra történő pontos játék. Walter Götze gitáriskola I-II. 
kötet gyakorlatai a két kéz játékának összehangolására. A blues stílusjegyeinek el-
sajátítása (nyújtott hangok, vibrato, legato játékmód gyakorlása). Egy-egy dal 
hangszeres szólójának kiválasztása és megtanulása a tanár segítségével és koordi-
nálásával. Riffjáték, akkordjáték, egyszólamú dallamjáték (improvizáció) blues, 
rock stílusokban. Elektromos gitár hangszínek. 
 
Zenei ismeretek a gitáron 
 
Tájékozódás az ötvonalas kottában, alapvető jelölések, metrumok. Törzshangsor, 
hangközök, hármashangzatok és fordításaik, dúr skála, moll skála (természetes 
moll/eol), lá pentaton, dó pentaton, blues pentatonok. A nyolcados és triolás 
(shuffle) lüktetés. Ösztönzés az improvizációra kreatív gyakorlatokkal pár hangtól 
kezdve a lá pentaton és dó pentaton skála illetve blues hangokkal kiegészített ver-
ziójuk felhasználásával. I-IV-V bluesjáték minden hangnemben kísérettel és improvi-
zációval. I-IV-V moll blues játék. Dúr skála (2 féle ujjrenddel), moll skála (természe-
tes moll), pentaton skálák. 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény 
 
Walter Götze ujjgyakorlatok lerakott ujjal (I. kötet) 
Walter Götze etűd (II. kötet) 
2 féle dúr skála ujjrend, lá és dó pentaton ujjrend 
A szaktanárral kiválasztott és begyakorolt 2 gitárszóló lejátszása felvétellel 
Zenekari repertoár dalainak lejátszása kísérőtanárok közreműködésével (kíséret, 
szóló) 
 
Felhasználható anyagok: 
Robert Brown Standalone Tracks - Blues 
Walter Götze – Solostudien for plektrum- und konzertgitarre I-II. 
Robben Ford – Blues for guitar 
Eric Clapton – Best of (Signature licks series) 
 
II. évfolyam 
Hangszertechnika 
 
Robben Ford – Blues iskola megtanulása, felvétellel történő eljátszása (first 12 bar 
blues section). Walter Götze gitáriskola I-II. kötetben található gyakorlatok, etűdök 
a helyes tartás, a hangnemeken belüli megfelelő fekvések és pozíciók elsajátítá-
sára illetve játékmód sebességének fokozatos növelésére. Alapvető szekvenci-
agyakorlatok a tanult skálákban (két, három, négy hangonkénti játékmód). Dina-
mika, hangsúlyok, játékmódok a rock- és bluesgitározásban. Különféle effektek 
használata. Választott felvételről szólótanulás, az ott megfigyelt technikai és játék-
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módbeli elemek elsajátítása, kigyakorlása. Ismerkedés a modern rock- és bluesgi-
tározással Blues Saraceno gitáriskolából választott egy dal megtanulásával kotta 
illetve tabulátorból és mp3-al történő együtt játékával. 
 
Zenei ismeretek a gitáron 
Kottaolvasási gyakorlatok (William Leavitt), artikulációs jelek. Modális skálák (ion, 
dór, fríg, líd, mixolíd, eol, lokriszi), moll skálák (eol/természetes moll, összhangzatos 
moll, melodikus moll), négyeshangzatok és fordításaik. Improvizáció és dallamalko-
tás a tanult skálák felhasználásával moduláló harmóniasorokra, modális gondolko-
dásmód az I-IV-V-ös bluesra. Vertikális és horizontális improvizációs gondolkodás-
mód elsajátítása a tanult skálákkal, egyszerűbb akkordbontásokkal (I-IV-V). Egysze-
rűbb moduláló harmóniasorokra pentatonos illetve modális improvizáció. Mellék-
dominánsok szerepe a rockzenében. 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény 
Robben Ford blues/Blues Saracendo (választható) 
Walter Götze etűd (II. kötet) 
Walter Götze (II. kötet) dúr és moll (összes hangnem) rövid gyakorlatai lapról ol-
vasva. 
Összes dúr módusz és moll skálák 
A szaktanárral kiválasztott és begyakorolt 2 gitárszóló lejátszása felvétellel 
Zenekari repertoár dalainak lejátszása kísérőtanárok közreműködésével (kíséret, 
szóló) 
 
 
Zenei anyagok: 
Robert Brown Standalone Tracks – Blues  
Robert Brown Standalone Tracks – Beyond and blues 
Robben Ford – Blues for guitar 
Blues Saracendo – Never looking back tab book 
William Leavitt – A modern method for guitar 1-2 (Berklee) 
Walter Götze – Solostudien for plektrum- und konzertgitarre I-IV. 
 
 
III. évfolyam 
Hangszertechnika 
Jazzgitározás fejlődése, játékmódok áttekintése. Joe Pass The Guitar Style blues ak-
kordetűd (6. oldal), akkordfűzések (4 oldal), etűd (35 oldal). Swing lüktetés elsajátí-
tása, ezt elősegítő triolás gyakorlatok. Jazzes dallamjáték elsajátítása Jim Snidero 
Jazz Conception, Charlie Parker Omnibook egy-egy darabjának megtanulásával 
és felvétellel együtt történő eljátszásával. Jazzes harmóniakíséret elsajátítása Barry 
Galbraith - Guitar Comping egy darabjának megtanulásával és felvétellel együtt 
történő eljátszásával. A szaktanárral kiválasztott szóló önálló transzkribálása és fel-
vétellel együtt történő eljátszása. 
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Zenei ismeretek a gitáron 
Kottaolvasás (Willam Leavitt vagy Charlie Parker Omnibook). Dúr, összhangzatos 
moll, melodikus moll fokaira épülő négyeshangzatok bontásai egy fekvésben. Jaz-
zes VI-II-V-I blues harmóniakíséret és improvizáció modális gondolkodással illetve 
akkordbontásokkal. Alapvető jazzkadenciák. Alapvető jazzakkordok ismerete, 
pándiatónia, heteshangzatok. Transzkripció elemzése, gyakorlatba építése. 
 
Tanév végi vizsgakövetelmény 
Joe Pass dúr vagy moll blues (választható) 
Walter Götze etűd (II. kötet) 
William Leavitt (Berklee) egy darabja lapról olvasva 
Tanult skálák és jazzharmóniák bemutatása (vizsgabizottság választ) 
Jazz transzkripció felvétellel együtt történő eljátszása, tanuló által készített kotta be-
mutatása 
Zenekari repertoár dalainak lejátszása kísérőtanárok közreműködésével (kíséret, 
téma, szóló) 
 
Zenei anyagok: 
Barry Galbraith – 42 chord melody arrangements 
Barry Galbraith – Guitar Comping 
Jim Snidero – Jazz Conception 21 solo etudes 
Joe Pass – Chord solos for guitar, vibes and all keyboard instruments 
Joe Pass – The Guitar Style 
William Leavitt – A modern method for guitar 1-2 (Berklee) 
 
IV. évfolyam 
Hangszertechnika 
Joe Pass The Guitar Style modern blues és rhythm changes. Triolás gyakorlatok, 
swing lüktetés, hangsúlygyakorlatok. Jazzes dallamjáték elsajátítása Charlie Parker 
Omnibook egy-egy darabjának megtanulásával és felvétellel együtt történő elját-
szásával. Jazzes harmóniakíséret elsajátítása Barry Galbraith - Guitar Comping egy 
darabjának megtanulásával és felvétellel együtt történő eljátszásával. A szakta-
nárral kiválasztott szóló önálló transzkribálása és felvétellel együtt történő elját-
szása. Egy Joe Pass – Vitruoso Standard Songbook vagy Barry Galbraith 42 chord 
melody arrangements parafrázis. 
 
Zenei ismeretek a gitáron 
Kottaolvasás Omnibookból. Négyeshangzatok, skálák improvizációba ültetése. 
Improvizáció az alapvető jazzkadenciákra. Harmonizálási technikák különböző stí-
lusú dalokra. Különböző stílusú improvizációk részleteinek leírása és elemzése. Beve-
zetés a fúziós jazz világába, ajánlott zenei albumok hallgatásával, egy-egy zenei 
példa órán történő elemzésével esetleg megtanulásával. Jazzes akkordfűzések 
tágfekvésben, szűkfekvésben. Speciális jazzakkordok (kvartakkord, clusterek, sze-
kundmodellek). Alteráció értelmezése és gyakorlati alkalmazása. Distanciaskálák. 
Transzkripciók, hallott zenei példák elemzése és önálló értelmezése, hangnembeli 
funkciók meghatározása. Önálló parafrázis készítése egy jazzstandardre szaktanár 
koordinálásával. 
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Tanév végi vizsgakövetelmény 
Joe Pass modern blues vagy rythmn changes etűd (bármely 32 ütemes részlet) 
Walter Götze etűd (II. kötet) 
Charlie Parker Omnibook egy darabja lapról olvasva 
Szabadon választott jazzstandard kidolgozása (akkorddallam, improvizáció) vagy 
Barry Galbraith/Joe Pass parafrázis kívülről történő eljátszása 
Jazz transzkripció felvétellel együtt történő eljátszása, tanuló által készített kotta be-
mutatása 
Zenekari repertoár dalainak lejátszása kísérőtanárok közreműködésével (kísé-
ret,téma, szóló) 
 
 
Zenei anyagok: 
Scott Henderson – Jazz Guitar Chords system 
Joe Pass – The Red book 
Barry Galbraith – 42 chord melody arrangements 
Barry Galbraith – Guitar Comping 
Jim Snidero – Jazz Conception 21 solo etudes 
Joe Pass – Virtuoso standard songbook collection 
Chris Amelar – Jazz Guitar Jammin’ (Hal Leonard) 
William Leavitt – A modern method for guitar 1-2 (Berklee) 
 
Javaslatok, útmutatás 
 
A felvételt nyert hallgatók előképzettsége egyénenként eltérő, így a tantárgyi kép-
zési programban a megfelelő zenei-technikai fejlődés érdekében a tanár egyéni 
koncepciója is érvényesülhet. A tanár feladata, hogy felmérje egy tanuló egyéni 
adottságait, képességeit, erősségeit, hiányosságait. Az így meghatározott képzési 
úttal felkészültségének megfelelő mértékben fejlődhet. 
 
A képzés során a tantárgyi feltételek mellett, a minden félév elején szaktanárok ál-
tal kiválasztott zenekari repertoár dalai kerülnek elsajátításra. Ezen különböző stílusú 
dalok megtanulása, transzponálása, harmonizációja és improvizációja az előírt 
tantárgyi tananyaggal párhuzamosan, de szoros összefüggésben történik, lehető-
séget nyújtva a tanultak gyakorlati alkalmazására. Így kapott helyett a vizsga-
anyagban az aktuális félévben tanult zenekari dalok bemutatása. 
 
Mindennemű műfaji sajátosságok elsajátítására folyamatos konzultáció szükségel-
tetik a tanuló és szaktanár között. Mivel a zenehallgatás útja a leghatékonyabb 
módja a stílusjegyek megismerésére, elengedhetetlen, hogy a tanuló a tananyag-
gal kapcsolatban útmutatást kapjon a megfelelő zenei anyag hallgatására, tájé-
kozódjon előadókról, albumokról és ezek megfelelő elérhetőségről, online vagy off-
line forrásokból. 
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Basszusgitar  
 
Tananyag 
A képzés időtartama 4 év. 
A képzés a szakközépiskola I. évfolyamán kezdődik;rockzenei képzést követően III. 
évfolyamtól jazzoktatásban vesznek részt a tanulók. A programban heti 2 főtárgy 
óra szerepel. A zenei anyag kiválasztását és mennyiségét mindenkor a tanuló fej-
lettsége, muzikalitása, zenei érettsége  
Alapfeltételek: Megfelelő színvonalú elektromos hangszer. A tanuló minden órán 
saját hangoló eszközzel, Jack-Jack kábellel, pengetővel, ötvonalas füzettel és a 
szaktanár által kiadott kottákkal jelenik meg az órákon. Az otthoni megfelelő gya-
korlás biztosítására metronóm eszköz szükségeltetik minden tanuló részéről. 
  
 
 
Hangszertechnika 
  
Alapvető hangszerkezelési és karbantartási ismeretek. A helyes és hatékony han-
golás elsajátítása. Erősítő berendezések kezelése, hangzások beállítása. Hangszer-
tartás, kéztartás. Váltott pengetés (alternate picking) elsajátítása speciális gyakor-
latokkal. Lábra és metronómra történő pontos játék. Walter Götze gitáriskola I-
II. kötet gyakorlatai a két kéz játékának összehangolására. A blues stílusjegyei-
nek elsajátítása (nyújtott hangok, vibrato, legato játékmódgyakorlása). Egy-
egy dal hangszeres szólójának kiválasztása és megtanulása a tanár segítségével és 
koordinálásával. Riffjáték, akkordjáték, egyszólamú dallamjáték (improvizáció) 
blues, rock stílusokban. Elektromos gitár hangszínek. 
 
  
Zenei ismeretek a basszusgitaron 
1.évfolyam: 
Tájékozódás az ötvonalas kottában, alapvető jelölések, metrumok. Törzshangsor, 
hangközök, hármashangzatok és fordításaik, dúr skála, moll skála (természetes 
moll/eol), lá pentaton, dó pentaton, blues pentatonok. A nyolcados és trio-
lás (shuffle) lüktetés. Ösztönzés az improvizációra kreatív gyakorlatokkal pár hang-
tól kezdve a lá pentaton és dó pentaton skála illetve blues hangokkal kiegészített 
verziójukfelhasználásával. I-IV-V bluesjáték minden hangnemben kísérettel és imp-
rovizációval. I-IV-V moll blues játék. Dúr skála (2 féle ujjrenddel), moll skála (termé-
szetes moll), pentaton skálák. 
  
Kottasegitseg: 
 
Montagh 1.,blues iskola. 
2.évfolyam: 
Kivalasztott rock, blues dalok bassus vezetese, hallasutan, majd kottakepsegitseg-
gel. 
Improvizacios gyakorlatok.Slep iskola elkezdese. 
3.évfolyam: 
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Montagh 2., latin iskola  .jartassag a latin luktetesben, imprivizaciok folytatasa, 
foleg rock-blues stilusban.zenekari jatek gyakorlasa.jazz stilusok es korszakokban 
torteno jartassag,frazirozasi technikak elsajatitasa. 
4. évfolyam: 
Ha felsobb intezmenyben folytatna tanulmanyait, ugy a felkeszites a cel, adott is-
kolak anyagaibol. 
 
Zongora 
 
Tárgyi feltétetek: felhangolt zongora, zene lejátszásra alkalmas eszköz 
 
Tananyag:  
A képzés időtartama 4 év. Az 1-2 évfolyamig klasszikus zongora oktatás, a 3. évfo-
lyamtól pop-rock és jazzoktatásban vesznek részt a tanulók. 
A tanítási idő heti 2 fő tárgyi óra.  
Az anyag kiválasztását és mennyiségét mindig a tanuló fejlettsége, zene érettsége 
határozza meg. 
 
Kottaolvasás Omnibook-ból. hármas, négyes hangzatok, skálák lejátszása, fordítá-
sai. Stílusgyakorlatok, pop, rock, jazz stílusban. Az I-IV-V-ös blues minden hangnem-
ben való jártassága. Majd ezekre az lá  a dó és blues pentaton imrovizációs gya-
korlása. Metronómra való szekvenciális bontások, hármashangzatokban és né-
gyeshangzatokban. Kiválasztott felvételről traszkripció tanulás és az ott megfigyelt 
technikai és játékmódbeli elemek elsajátítása, kigyakorlása. Vertikális és horizontális 
improvizációs gondolkozásmód kisajátítása egyszerűbb akkordbontáokkal. Alap-
vető jazz akkordok ismerete. Hatos és hetes hangzatok alaphelyzetben való játék-
módja. Triolás és nyolcados gyakorlatok, swinges lüktetés, hangsúlygyakorlatok. 
Speciális jazz akkordok fűzése. Önálló parafrázis készítése egy jazzstandardre a 
szaktanár koordinálásával. Zenekari számok gyakorlása.  
 
Szolfézs: 
 
Tárgyi feltételek: öt vonalas kottatábla, zene lejátszásra alkalmas eszköz, projector, 
vetítővászon  
 
Tananyag: 
A képzés időtartama 4 év. Az 1-2 évfolyamig hallás, dallam és ritmikai fejlesztés, a 
3. évfolyamtól pop-rock és jazz elméleti oktatásban vesznek részt a tanulók. 
A tanítási idő heti 2 csoportos óra. 
Az anyag kiválasztását és mennyiségét mindig a tanuló fejlettsége, zene érettsége 
határozza meg. 
 
Hangközök és hármashangzatok megtanulása és meghallása. Majd a hármas-
hangzatok fordításainak gyakorlása. Egyszerű dallam zongoráról való leírása és le-
játszása, valamint ritmikai kottaírás.  
Felsőbb évfolyamban négyeshangzatok és fordításai valamint az össze dúr és moll 
skálák, majd modális és pentaton skálás lejátszása és meghallása. Végzős évfo-
lyamnál felkészítés a felsőbb iskola felvételijére.   
  



95 
 

Ének  
 
Alapfeltételek: Egészséges hangszalagok, orvosi alkalmassági igazolás (gégésztől), 
folyamatos orvosi kontroll. A hangképzés, ének főtárgy órákon csak egészséges ta-
nuló vehet részt. A tanár szükség esetén ideiglenesen felmentheti  a diákot gégész 
által kiadott igazolás alapján a tanórák látogatása alól.  
 
I. évfolyam 
Hangképzés: egészséges, kényelmes, természetesen szóló énekhang kialakítása, 
stabil rekesztámasztási módszergyakorlatok, légzésgyakorlatok segítségével. Ma-
gabiztos intonáció, nyílt hangzóhasználat beállítása, hallás és ritmusérzék fejleszté-
sével. Megbízható hangterjedelem feltérképezése, bővítése. 
 
Főtárgy ének: A hangképzési gyakorlatokon kívül fontos az intonáció és ritmusérzék 
fejlesztésére, valamint stílusgyakorlat szempontjából különböző jazz, blues etűdök 
tanítása. Az etűdök ezen kívül a kottaolvasást is segítik. 
A pontos könnyűzenei műfaj kiválasztása minden esetben a tanuló ízlésétől, fejlett-
ségétől, muzikalitásától, érdeklődésétől függ, mint ahogyan a feladott darabok 
mennyisége is. Azonban fontos a minél sokszínűbb stílus ismerete, ezért a tanár 
többféle előadó/zeneszerző dalaiból válogathat. A dalok nyelve első sorban an-
gol.  
Kezdetben néhány egyszerűbb blues, vagy jazz standard, könnyedebb popdalok 
segíthetnek a muzikalitás és az énektechnika szimultán fejlődésének. 
 
Felhasználható anyagok:  
Jim Snidero:  Easy Jazz Conception Alto Sax (15 Etudes) 
Bob Mintzer: 15 Easy Jazz-blues-funk Ezudes 
 
 
 
II. évfolyam 
Hangképzés: a stabil, egészséges, természetesen szóló énekhang terjedelmének 
bővítése, a fej- és mellhang keverése (mixed voice), hangzók kigyakoroltatása, ta 
keverés tempóbeli kigyakorlása, magabiztos intonáció fejlesztése. Légző- és rekesz-
támasztó gyakorlatok elvégzése. 
 
Felhasználható anyagok:  
Seth Riggs: Speech Level Singing, A Complete Program for Training Your Voice 
Brett Manning: Singing Lessons (Singing Success) 
 
Főtárgy ének: A kevert hang képzésének konkrét dalokba építése, dalokon belüli 
nehezebb technikai megoldások megvalósítása. Stílusgyakorlati, frazírfejlesztő 
módszerek gyakorlata.  
A pontos könnyűzenei műfaj kiválasztása minden esetben a tanuló ízlésétől, fejlett-
ségétől, muzikalitásától, érdeklődésétől függ, mint ahogyan a feladott darabok 
mennyisége is. Azonban fontos a minél sokszínűbb stílus ismerete, ezért a tanár 
többféle előadó/zeneszerző dalaiból válogathat. A dalok nyelve első sorban an-
gol.  
Jazz standardek tanítása, kezdetleges improvizációs feladatok elvégzése. 
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III.  évfolyam 
Hangképzés: a kevert hang fejlesztése, karbantartása, a terjedelem bővítése, 
légző- és rekesztámasztó gyakorlatok elvégzése, technikai feladatok (glisszandó, 
hajlítás, tremolo, vibrato, screaming) gyakorlata. 
 
Főtárgy ének: A hangképzéssel gyakorolt feladatok megvalósítása dalokon belül, 
nagyobb terjedelmet, dinamikai tartományt technikai tudást igénylő dalok tanu-
lása. 
A pontos könnyűzenei műfaj kiválasztása minden esetben a tanuló ízlésétől, fejlett-
ségétől, muzikalitásától, érdeklődésétől függ, mint ahogyan a feladott darabok 
mennyisége is. Azonban fontos a minél sokszínűbb stílus ismerete, ezért a tanár 
többféle előadó/zeneszerző dalaiból válogathat. A dalok nyelve első sorban an-
gol.  
Jazz standardek tanítása, improvizációs feladatok, zeneelméleti feladatok kiének-
lése. 
 
IV. évfolyam 
Hangképzés: a kevert hang további fejlesztése, karbantartása, a terjedelem bőví-
tése, légző- és rekesztámasztó gyakorlatok elvégzése, technikai feladatok (glisz-
szandó, hajlítás, tremolo, vibrato, screaming) gyakorlata. 
 
Főtárgy ének: Főleg jazz standardek tanulása, elemzése, stílusbeli variációs megol-
dása, ritmusgyakorlata, improvizáció kadenciákra, harmóniamenetekre. Zeneel-
méleti feladatok (modális skálák, négyes –és hármashangzatok és fordításaik ki-
éneklése, jazzakkordok, színezőhangok kiéneklése, moll móduszok kiéneklése) al-
kalmazása az inprovizációban.  
 
Felhasználható anyagok:  
Charlie Parker: Omnibook 
Ella Fitzgerald Solos 
Chet Baker Szólók 
 
Zenekari gyakorlat 
 
Tantárgyi leírás/tananyag 
A zenekari gyakorlat tantárgy I. évfolyamtól IV. évfolyamig a képzés kötelező része 
minden zenész szakos tanuló számára. Egy zenekar minden esetben egy ének sza-
kos hallgató köré szerveződve áll össze az adott évfolyam hangszeres hallgatóiból 
lehetőség szerint úgy, hogy a ritmusszekció alapvető hangszeres posztjait az adott 
évfolyam hangszeres hallgatói töltsék be. A beosztások nem a képzés teljesen idő-
tartamára vonatkoznak, a tanári kar engedéllyel változtatható. Mindenki számára 
kötelező zenekarban játszania és a félévek végén tartott vizsgakoncerten a vizsga-
darabokat a zenekarával bemutatnia, valamint a vizsgáig az iskola által biztosított 
hangstúdióban a vizsgarepertoár egy darabját rögzíteni. Az aktuális vizsgarepertoár 
darabjait minden félév elején évfolyamokra elkülönítve a tanári kar választja ki, fi-
gyelembe véve azok hangszeres összetételét. A blues és rock zenei megalapozott-
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ság után a jazz zene megismerésére, megszerettetésére, játékmódjának elsajátítá-
sára fokozatosan helyezkedik át a hangsúly az improvizatív megoldások, ritmikai le-
hetőségek, hangszerelési technikák alkalmazásával a különféle darabokban. A tan-
tárgy körébe tartozik a színpadi mozgás fejlesztése, csoportos munkaformák megis-
merése, nyilvános szereplés okozta gátlások, szorongások kezelése. 
 
Minden félév a kiírt kötelező dalok megismerésével indul stílus, műfaj, szerző(k), ke-
letkezési körülmény és időszak vonatkozásában. Minden félév, minden évfolyam re-
pertoárja alapjait képezik blues és rock dalok a szakmában elismert művészektől. III. 
és IV. évtől kiegészülve jazz standarddal és szabadon választható művel. A félév so-
rán elvárt megtanulandó dalok száma fokozatosan növekszik. 
 
Eszközök 
 
Minden tanórán, minden tanuló kötelező felszerelésének részét képezi az egyéni sza-
kon elvárt megfelelő minőségű hangszer és megszólaltatásukhoz, hangolásukhoz 
szolgáló eszközök megléte. Az iskola hangszigetelt próbatermet, gitár- és basszusgi-
tárerősítő berendezéseket, PA rendszert, elektromos zongorát, dobfelszerelést bizto-
sít. 
 
 
Tematika 
 
I. Évfolyam 
Megfelelő eszközhasználat, ismerkedés a hangtechnikai berendezésekkel. Hangsze-
rek funkciója és tulajdonságaik a zenében. Blues I-IV-V dúr és moll hangnemekben. 
Improvizációs gyakorlatok, pentatonos rögtönzés. Kísérőhangszerek funkciói. Blues 
és rock stílusok megismerése, stílusjegyek elsajátítása, hangszínek megtalálása, ki-
dolgozása. A kiírt kötelező dalok analízise az eredeti, illetve más előadók előadásá-
ban, feldolgozásában. 
 
II. Évfolyam 
Megfelelő eszközhasználat. Bluesjáték minden hangnemben. Meglévő zeneelméleti 
ismeretek alkalmazása a kidolgozott dalokban. Nagyobb ívű improvizáció dúr és 
moll hangnemekben, modális skálák, poliritmikus motívumok alkalmazása rock és 
blues zenékben. Blues, rock műfaji sajátosságok alkalmazás szintű felhasználása az 
önálló játékban. Jazz zenei stílus megismerése. A kiírt kötelező dalok analízise az ere-
deti, illetve más előadók előadásában, feldolgozásában.  
 
III. Évfolyam 
Megfelelő eszközhasználat. Önálló transzponálás. Jazzelméleti ismeretek alkalma-
zása a kidolgozott dalokban (kadenciák, játék a domináns funkcióra, alterált akkor-
dok). Kibontakozás egy nagyobb ívű improvizációban, meglévő ismeretek alkalma-
zása, megfelelő kíséret kialakítása, szóló felépítettségének elérésre. Blues, rock, jazz 
műfaji sajátosságok alkalmazása az önálló játékban. Jazzes játékmód elsajátítása, 
játékmód megválasztása, hangszínek kidolgozása az adott dalokban. A kiírt köte-
lező dalok analízise az eredeti, illetve más előadók előadásában, feldolgozásában. 
 
IV. Évfolyam 
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Megfelelő eszközhasználat. Egymás játékának elemzése, zenekari munka során kri-
tikák megfogalmazása, a csapatmunka kompetenciáinak elmélyítése. Hangszere-
lés alapismeretek alkalmazása. Szabad improvizáció. Önálló zeneszerzési képessé-
gek fejlesztése polifónia, homofónia, harmonizáció vonatkozásában, akár saját szer-
zemény írása. Jazz műfaji sajátosságok alkalmazása a dalokban. Kiírt kötelező dalok 
analízise az eredeti, illetve más előadók előadásában, feldolgozásában. 
 
 
 

A MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 

Az intézmény közismereti nevelési oktatási tevékenységének célja olyan általános 
ismeretek tanítása, amelyek felkészítik a tanulót az érettségi vizsgára, a tantárgyak 
többségében biztosítja az emelt szintű érettségi vizsga lehetőségét, továbbá felké-
szít, lehetőséget biztosít a nem szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is.  
Az általános műveltséggel összefüggésben a szakközépiskolai nevelés és oktatás a 
tanulókat logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, ké-
pessé teszi őket arra, hogy a különböző információk között eligazodjanak, a gyakor-
lati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző élethelyze-
tekben törekedjenek a tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, majd az ezen 
alapuló felelős döntésekre. 
A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók tel-
jesítményében tükröződő általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és 
felvételi követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatáro-
zott igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek 
fejlesztését biztosító további tantárgyi lehetőségeket, amelyek megalapozzák a 
szakképzésben, illetve a felsőoktatásban való eredményes részvétel mellett a ké-
sőbbi munkába állást és a munkában való tartós megfelelés komplex követelmé-
nyeinek teljesítését. 
 
 

A szakgimnázium helyi tanterve felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől 

 
Kerettantervek a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára a 2020-as NAT-hoz il-
leszkedően a „Kormány  5/2020. (I.31) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv ki-
adásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet 
módosításáról” alapján. 
A szakgimnáziumban a következő kötelező tantárgyak esetében: magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári ismeretek, digitális 
kultúra valamint testnevelés a gimnáziumi kerettanterveket kell alkalmazni. Ezek a 
kerettantervek az Oktatási Hivatal aloldalán, a https://www.oktatas.hu/kozneve-
les/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf alatt érhetőek el.  
 
Iskolánk a természettudományokat a „komplex természettudomány” formájában 
kívánja oktatni, így az alábbi kerettantervet alkalmazzuk: 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_mel-
leklet  

 
Szakgimnáziumi évfolyamok közismereti és szakmai órakerete 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
9-12. óra-
szám ösz-

szesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Kötelező tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv (első élő idegen nyelv) 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Állampolgári ismeretek - - - 1 34   

Digitális kultúra 2 1 1 - 144  -  - 

****Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Közösségi nevelés (osztályfőnöki óra) 1 1 1 1 139  -  - 

Komplex  természettudomány 2 2 2 2 278  -  - 

Szakmai tantárgy óraszámai (min.) 8 9 8 8 
 

1148 
31 961 

Szakmai tantárgy óraszám képzőművészet 12 14 15 15  31  

Szakmai tantárgy óraszám jazz zenész 11 12 12,5 13,5  31  

Szakmai tantárgy óraszám modern tánc 10 11 12 12  31  

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34 34 - 35 - 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 -  31 - 

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1054 4726 1085 1085 

**** Az előadó-művészeti képzések tekintetében (Táncos) a heti 5 óra testnevelés szakmai óraszámként is felhasználásra 
kerülhet.  
 
 
 

 
A közismereti tantárgyak cél- és feladatrendszere 
 
Magyar nyelv és irodalom 
 
Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztéti-
kai értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és 
értsék múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  
A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 
formálói legyenek.  
A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggé-
seit,  
ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, 
hogy a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfe-
lelően tudják kifejezni magukat.  
Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a sti-
lisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 
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ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs hely-
zetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 
Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 
végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 
üzeneteket. 
A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyel-
vük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s 
ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  
Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önma-
guktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 
szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 
Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a be-
széd és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, 
hogy a nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  
Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 
alkalmazása.  
A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 
kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 
adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 
Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezze-
nek megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti isme-
retekkel. A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag közép-
pontjában. Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi 
folyamataként is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  lá-
tásmódok is helyet kapnak. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az 
érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, 
fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 
Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 
elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 
értelmezés kialakítására. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az ol-
vasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni 
az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. Az irodalmi szövegek sokfélesége 
biztosítja, hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesül-
jenek a tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 
Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 
 
A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: 
az alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szöveg-
alkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi 
kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tan-
tárgy keretében fejleszthető. Minden nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és 
a szövegalkotás tanítása. 
A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompe-
tenciafejlesztés, hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az 
alapja későbbi személyes boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társa-
dalmi beilleszkedésüknek és kulturált viselkedésüknek. 
 Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szak-
tanár választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, 
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gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi elő-
adás megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák 
megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő javaslatok a részletesen szabá-
lyozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   
A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan 
értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a ta-
nár szabadon beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  
Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell 
fordítania, lemondhat a választás lehetőségéről.  
 
Matematika 
A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik 
legfontosabb feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának ki-
alakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – 
a korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, képességekre és isme-
retekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső struk-
túrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  
a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív 
jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív 
módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a való-
sághoz kapcsolva kell bevezetni. 
Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szüksé-
gessé az új fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, 
általános összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlő-
dik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és össze-
függések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Né-
hány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, 
hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus és követke-
zetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfede-
zése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása során történő tudatos al-
kalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának 
képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát 
használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja álla-
pítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai 
mellett logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, 
hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét 
és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A matematikai já-
tékok, logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolko-
dást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számok-
kal bővül, valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalma-
zának bővítésére kerül sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló 
egyre inkább képes lesz rá, hogy változatos matematikai objektumokat jelölő szim-
bólumokkal végezzen műveleteket. 
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A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a ter-
mészettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek isme-
retanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a 
gazdasági folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom 
mellett – szükséges a függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon 
értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 
A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfe-
lelő matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. 
Mind írásban, mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szaba-
tos alkalmazásával közölni. A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáb-
lázat, saját jegyzet, digitális források) használhat az órákon és a számonkérések al-
kalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek felidézésére. 
A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projek-
teket. A közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és 
kontrollálja mind a társai, mind a saját véleményét. 
Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, 
absztrakciós szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a 
Nat-ban leírt tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 
A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a 
felfedezést segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika 
alkalmazását segítő számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a ta-
nulási-tanítási folyamatnak, ami lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési 
stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai gyorsan változó világban való el-
igazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák megoldását. 
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 
az alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tan-
anyag alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az 
értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának készségét.  
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, 
hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása 
során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák 
megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie 
az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma 
megoldása során.  
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló di-
gitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, al-
kalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása 
hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a ta-
nuló gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán ke-
resztül történik. A tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a prob-
lémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki 
ezek megoldására.  
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a 
kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló 
megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a 
természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán 
keresztül történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti 
a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét.  
 
 
 Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettu-
domány, valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények-
kel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudato-
sodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer leg-
alapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapér-
tékeivel. A történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és 
Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinui-
tásában, az európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A keret-
tanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mu-
tat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem ál-
talános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit fi-
gyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy 
megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sa-
játos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne a té-
nyeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazasze-
retet érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben meg-
fogalmazott kulcskompetenciákat: 
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudás-
tartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 
illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A tanuló a történelem-
tanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más élet-
helyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megér-
téséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelem-
tanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanu-
lásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fej-
lesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digi-
tális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be.  
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Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, fele-
lősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fej-
lődnek, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyíté-
sét is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgá-
lata.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a for-
rások feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, ki-
emeli a lényeget, következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsa-
játításával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együt-
tesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következ-
tében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szem-
pontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményei-
nek több szempontú feltárására. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi 
korok mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, vala-
mint történelmi életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pon-
tokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezésé-
hez és szervezéséhez.  
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 
örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 
technológiai, tudományos és művészeti szerepét. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és érté-
keli az alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudó-
sok, kutatók és művészek teljesítményét.  

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege 
megfelel az évi teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának fel-
dolgozásához és a tanulási eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátítá-
sához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban átlagos eset-
ben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű fel-
dolgozásra jelöl ki, amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–
10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar történelmi témájú legyen. A 
mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, több-
féle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélység-
elvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi 
órák és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

 

Idegen nyelv 
A művészeti szakgimnázium az angol és német nyelvet kínálja fel tanulóinak. Az is-
kola a 9. évfolyam elején az igények felmérése után és a tanulók előtanulmánya-
inak felmérése után dönt arról, hogy milyen idegennyelvi csoportokat, milyen szinten 
indít. Lesznek olyan tanulóink is, akik a 9. osztályban kezdik meg tanulni az idegen 
nyelvet.  
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Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen 
számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és 
kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lé-
nyegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló 
szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert 
témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cse-
rélni. 
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, 
az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról 
kell képesnek lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket 
megérteni és létrehozni. 
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképes-
ségének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni 
céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben 
idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy 
nem a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségek-
nek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gon-
dolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 
A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 
megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos 
szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor 
egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasz-
tás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fej-
lesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 
nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének 
még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  
Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memó-
riája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási telje-
sítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek al-
kalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja 
a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 
valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére.  
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanu-
lót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 
szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntése-
ket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 
hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 
fogalmaz meg és állást foglal. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben 
kapcsolatépítésre használja fel.  
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja 
a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 
jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a ta-
nulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 
elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni 
és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása 
és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 
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képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosz-
tási lehetőségeit. 
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájá-
rulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 
egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik 
együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a ta-
nulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrá-
jához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 
tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek törté-
nelmére, kultúrája közötti eltérésekre. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 
valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg.  
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi 
szint a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell 
készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres 
teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül is-
mer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé 
válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai 
céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen 
át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 
mélyítésére.  
 
 
Állampolgári ismeretek  
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 
szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 
megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, 
nemzeti azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettsé-
gek megismeréséhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a fel-
nőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez. 
A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának to-
vábbfejlesztése nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes 
gondolatainak megértésére, a vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvita-
tására, tervek közös kidolgozására is lehetőség nyílik: például a család pénzügyi ter-
vezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők értelmezése, a pénzügyi 
döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos fo-
gyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makrokörnyezetének vizs-
gálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, 
közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 
A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztal-
hatja a csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas 
együttműködés személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 
A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges isme-
retek, jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompe-
tenciákat az alábbi módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldol-
gozása közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, 
hogy hiteles szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez.  
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 
vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 
nyelvhasználat és viselkedés társul.  
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez 
használja a könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez 
digitális tartalmakat készít.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, 
adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társa-
dalmi jelenségeket hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 
magyarázatokat fogalmaz meg.  
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orien-
táló észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni 
álláspontját, véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja dön-
téseit.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanuló lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve 
arra törekszik, hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kap-
csolódó készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárá-
sainak megismerése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek meg-
szerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését.  
 
Digitális kultúra 
 
A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tu-
datos és célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a 
tanulók kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében 
építünk a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már meg-
jelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is 
fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal széle-
sebb spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompe-
tenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban 
megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is ki-
emelt szerepet kapnak. 
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 
az alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a 
digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerez-
hető tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő fo-
lyamataikban való alkotó felhasználására. 
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasz-
nálatot, így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompe-
tenciákat fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi 
életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges 
képességek kialakítását és fejlesztését is. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges anali-
záló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy kereté-
ben végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmeg-
oldáshoz, kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, to-
vábbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosz-
tás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs 
stílus kialakítását.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és 
koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevé-
kenységek szélesebb körben történő bemutatására. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 
keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmaz-
kodni tudjon a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizs-
gálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a 
munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 
flexibilitás képességét. 
 
 
Testnevelés 
 
A testnevelés tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az 
egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba ágyazott struktúrájának 
kiépülését teszi lehetővé. A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-
lelki egészségre nevelés, ezen belül az egészségtudatos magatartás kialakítása, a 
primer prevenció jelentőségének, módszereinek hangsúlyozása, a mindennapi 
stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, tudatos alkalmazása. 
A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az idő-
szakban kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, 
azok gyakorlati hasznának tudatosítása. 
A tanuló megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét 
az egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdeké-
ben, amelynek megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását straté-
giai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú 
mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző rekreációs mozgás-
formák közül, önálló és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a termé-
szetben folytatott mozgást, tudja és tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző ha-
tását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési sza-
kaszon átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehet-
séges mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megis-
meri és egyre tudatosabban alkalmazza.  

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 
alábbi módon fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély 
és értő (motoros) tanulás képességének elsajátítása.  
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A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 
pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét.  
A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatáro-
zóan fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az ok-
tatás és a képzés tanítási-tanulási folyamataiba.  
A matematikai, gondolkodási kompetenciák:. A kreatív feladatmegoldásokon ala-
puló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgás-
készségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kogni-
tív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes 
és társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját 
tanulási tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés 
kreatív ötleteit és produktumait.  
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A sporttevékenység hozzá-
járul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet, 
lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelés-
ben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a mo-
notóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 
kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. 

 

Természettudomány  

Ez a kerettanterv a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz tantárgyak elemeiből épül 
fel. 
Célja az átfogó természettudományos műveltség megalapozása azon szakközépis-
kolás diákok számára, akik nem kívánnak ilyen irányban továbbtanulni. Szemléleti 
és tartalmi alapjait a Nat 2012-es változata adja, ám nem célja annak olyan mély-
ségű elsajátítása, mely a szaktárgyi (biológia, kémia, fizika vagy földrajz) érettségi 
vizsga követelményeiben megfogalmazódik. Biztonságos kiindulópontot jelent 
ugyanakkor a komplex természettudományos érettségi eléréséhez. 
A kerettanterv 18 egységből (témakörből) épül fel, melyek jól köthetők egy-egy disz-
ciplína (tantárgy) kereteihez, ám sorrendjük és egységes szemléletük révén a mű-
veltségi terület egészének önálló feldolgozását jelentik. A témakörök az alacsony 
óraszám miatt lineárisan épülnek egymásra. 
A természettudományos kerettanterv a tárgyi ismeretek, az azokat nagyobb össze-
függésekbe ágyazó műveltség és célszerű felhasználás képességének egyensúlyára 
törekszik. Középpontjában olyan képességek, kompetenciák fejlesztése áll, mint je-
lölés, lényegkiemelő ábrázolás, csoportosítás, halmazba sorolás, korreláció és oksági 
összefüggések fölismerése, az érvek és ellenérvek mérlegelésének képessége, ezen 
belül a bizonyítás (visszavezetés axiómákra) és a cáfolat (hibás föltevés logikai lehe-
tetlenségének belátása), a struktúra és funkció közti kölcsönös megfeleltetés, a sza-
bályozottság, visszacsatolás fölismerése útján a rendszerszemlélet, a modellalkotás 
és modellek használata, sejtés, hipotézis, szabály, törvény megkülönböztetése, meg-
figyelések és kísérletek értelmezése, predikció (a rendszer várható állapotának elő-
rejelzése), döntési helyzetben releváns érv(ek) kiválasztása, előnyök és hátrányok 
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mérlegelése. Mindezek olyan képességek, melyek a művészeti pályát választók szá-
mára is hasznos, szemléletformáló tudást nyújtanak. A témakörök meghatározó disz-
ciplináris helyét és logikai sorrendjét a táblázat mutatja. 
 
A szakközépiskolai kerettanterv alapján, az Ember és természet, valamint a Föl-
dünk-környezetünk műveltségi terület ismereteinek tanítására a 9–12. évfolyamon 
összességében heti 16 (évfolyamonként 6+6+3+1) óra áll rendelkezésre. A Termé-
szettudomány kerettanterv ebből összességében heti 8 (évfolyamonként 2+2+2+2) 
órát köt le. Az utóbbi tanterv alkalmazása esetén az óraszámkülönbség 50%-át, a 
helyi tantervben szabályozott módon, a közismereti oktatásra kell fordítani. 
A képzés szerkezete 
Óraterv: évfolyamonként 2-2 órára (32*2= 64 óra/évvel), illetve a 12. évfolyamon 
56 óra/év számolva  
 

Évf. Természetföldrajz Fizika Kémia Biológia 
Összes 

óra 

9. 

I. Tér és idő 
(6 óra) 

 
 
 
 
 

V. Belső erők 
(10 óra) 

 
 

VI. A földi kozmosz 
(18 óra) 

II. Építőegységek 
(12 óra) 

 
III. Anyagi halmazok 

(12 óra) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

64 
IV. A hő 
(10 óra) 

 

 

10. 

 VII. Haladó moz-
gások 

(10 óra) 
 
 

VIII. Periodikus 
mozgások 

(8 óra) 
 
 
 

 
 
 
 
 

IX. Szerves szén- 
vegyületek 

(18 óra) 
 
 

 
 
 
 
 

X. Sejtbiológia 
(6 óra) 

 
 

XI. Az emberi szer-
vezet 

(22 óra) 

64 

11. 
 

 XIII. Elektromágnesség 
(14 óra) 

 
 

XIV. Modern fizika 
(16 óra) 

XII. Genetika – 
szexualitás 

(22 óra)                    

64 
 

XV. Csillagászat 
(12 óra) 
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12. 

XVI. Földtörténet – evolúció 
(16 óra) 

 
XVII. Az élőlények környezete és viselkedése 

(10 óra) 
 

XVIII. Ökológia – fenntarthatóság 
(24 óra) 

 
 

56 

 

A szakgimnázium helyi tanterve kimenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől 

(2018/2019 tanévtől felmenő rendszerben) 
 
Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára az 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI rendelet 14. melléklete alapján 
 

I.  A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 
 

 A B C D E F G H 
 

         
 

      9–12. évf.  
13. évf. óraszám  

1. Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. óraszám 13. évf.  

összesen  

      
összesen  

 

        
 

          

2. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 – – 
 

          

3. Idegen nyelv 4 4 4 4 556 – – 
 

          

4. Matematika 3 3 3 3 417 – – 
 

          

5. Történelem 2 2 3 3 345 – – 
 

          

6. Etika – – 1 – 31 – – 
 

          

7. Informatika 2 2 – – 144 – – 
 

          

8. Művészetek 1 – – – 36 – – 
 

          

9. Testnevelés 5 5 5 5 695 – – 
 

          

10. Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 – – 
 

          

11. 
Kötelező komplex 

3 – – – 108 – –  

természettudományos tantárgy  

        
 

          

12. 
Ágazathoz kapcsolódó 

2 2 2 – 216 – –  

természettudományos tantárgy*  

        
 

          

13. Kötelezően választható tantárgy** – – 2 2 134 – – 
 

          

14. Pénzügyi és vállalkozói ismeretek – 1 – – 36 – – 
 

          

15. Szakmai tárgyak órakerete 10 12 11 12 1488 31 961 
 

          

16. Szabadon tervezhető órakeret – – – – – 4 124 
 

          

17. Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 – 35 – 
 

          

18. Tanítási hetek száma 36 36 36 31 – 31 – 
 

          

19. Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
 

           
* A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz 

kapcsolódó természettudományos tantárgyak című táblázat szerint (fizika) 

** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, 

Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek 
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II. A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kap-

csolódó természettudományos tantárgyak 

 
 
 A B C 

 

     

     

 Ágazatok Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 
Kötelezően választható 

 

természettudományos tantárgy  

   
 

     

 
 

A szakgimnázium helyi tanterve kimenő rendszerben a 2018/2019. tanévtől 

(2016/2017 tanévtől felmenő rendszerben) 
 
A 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának 
rendjéről az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet módosításáról szóló  melléklete-
iből választott kerettanterv:  
 
14. melléklet – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 
 
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendeletben kiadott 
szakképzési kerettantervek 
 

Közismereti tantárgyak  
Magyar nyelv és irodalom 
Idegen nyelv  
Matematika 
Történelem 
Etika 
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 
Komplex természettudomány 
Fizika 
Művészetek 
Informatika 
Testnevelés és sport 

   Egészségügyi technika II., Képző- és             
 

   iparművészet V., Hang-, film és színháztechnika VI.,          
 

   Épületgépészet VIII., Gépészet IX., Villamosipar           
 

 
1. 

 és elektronika XI., Távközlés XII., Informatika XIII.,    
Fizika 

  
Kémia 

 

  Építőipar XVI., Könnyűipar XVII., Faipar XVIII.,      
 

   Közlekedésgépész XXII., Agrár gépész XXXI.,           
 

   Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL.,           
 

   Vízügy XLI.             
 

                  

                 

          Komplex      
 

         természettudomány     
 

 2.  Előadóművészet XLII.      vagy egy      
 

         Természettudományos     
 

          tantárgy      
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Osztályfőnöki óra 
Kötelező tanórai foglalkozások 
Párhuzamos oktatás keretében a 9. évfolyamtól a 13. évfolyamig 

 
Képző- és iparművészet V., 

Hang-, film és színháztechnika VI., Előadóművészet XLII. ágazatok esetében 
 

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. évf. 
9-12. 

óraszám 
összesen 

13. 
évf. 

13. évf. 
óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv  4 (2) 4 (2) 4  4  556 4 (2) 124 
Matematika 3 3 3 3 417  -  - 
Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - 1 - 31  -  - 
Informatika 2 2 - - 144  -  - 
Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 
Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy  

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcso-
lódó tantárgy: Fizika 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választ-
ható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, 
vagy Idegen nyelv, 

vagy Kémia, vagy In-
formatika, vagy Szak-

mai tantárgy* 

-  -  2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vál-
lalkozói ismeretek 

 - 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 
(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga kere-
tében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1259 1085 4865 1085 1085 

*Zene: 1 óra zenekari, 1 óra stúdiógyakorlat 
  Képző: 1 óra művészettörténet, 1 óra rajz-festés-mintázás 
  Tánc: 1 óra elmélet, 1 óra moderntánc 
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A kötelező tanórai foglalkozások tantárgyi programjainak célja és feladata 

Magyar nyelv és irodalom 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas a 
társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal tölti meg és erősíti 
a nyelvi és kulturális identitást, a nemzeti önazonosságot, felkelti a megnyilatkozás 
iránti igényt, erősíti az etikai és erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák 
megismerését. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer 
megismerése, illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a 
tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció 
eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati 
alkalmazására, így segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, 
tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, 
az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő 
szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, illetve másokkal 
együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, 
kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 
szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában 
alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések 
felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen 
velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a 
hallgatóságot figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, 
továbbá a különféle szövegműfajok normáiból fakadó erkölcsi, esztétikai és 
kulturális elvárásoknak. 

Az anyanyelvi nevelés további feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv 
változó, fejlődő rendszer, eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való 
tudás megszerzéséhez és a hatékony kifejezőképesség fejlesztéséhez. A nyelvi 
rendszer nem értelmezhető a beszélőtől független létező jelenségként, a nyelvi 
jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön létre. Feladata továbbá, hogy 
tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, 
társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és 
múltbeli változásairól, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 
egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi 
kultúrát. Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a 
minőségi megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, 
elősegíti más kultúrák megismerését. E szerepe különösen fontos annak 
megértésében, hogy a Kárpát-medencében együtt élő különböző népek, 
népcsoportok miként gazdagították a magyar kultúrát, és kölcsönösen miként 
járultak hozzá egymás és saját kultúrájuk sokszínűségéhez, fennmaradásához. Az 
egymás kultúráját megbecsülő és megismerni kész magatartáshoz elengedhetetlen 
annak belátása, hogy az etnikai, nemzetiségi alapú üldözések, kitelepítések így a 
zsidóüldözés, a német lakosság kitelepítése és más történések milyen nagyságrendű 
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kulturális veszteséget is okoztak. Feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor 
tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, 
kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok mindennapi életvilágára, 
önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 
kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi 
problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az 
én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi 
alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének 
képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a 
hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv 
felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi 
kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési 
módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget 
teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás 
fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű 
hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. Az irodalomtanítás 
feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, intenzív 
élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén 
pedig az önkifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a 
diákokat. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve 
meg is érthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi 
dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és 
gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. Együttérzővé 
válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondolatmenetek, 
világlátások, meggyőződések iránt. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, 
amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a 
fogalmi műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás 
fejlesztése. (Ahogyan e kerettanterv részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a magyar 
nyelv és irodalom műveltségterület, tantárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt 
fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A 
fogalomrendszer lehetővé teszi, illetve alapul szolgál a nyelvi, irodalmi jelenségek, 
tények, mintázatba rendezéséhez. A fogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos 
bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-
érzelmi nevelődéshez. Ez pedig, különösen a pszichoszomatikus problémákra 
érzékeny serdülőkorban, támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. 
Az irodalmi olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az önismeretet, a 
valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgyunk tehát 
nem a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez 
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szükséges attitűdök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek 
jóllétéhez. Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális 
tartalmainak érzékelése, felfogása, értékelése fejleszti a szociális érzékenységet, az 
irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, magatartásformák pedig 
támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés, az értékválság 
folyamatának megfigyelése, értelmezése módot ad az empátia, az önismeret és az 
erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez. A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók 
képessé válnak annak bemutatására, másokkal való megosztására, hogyan 
hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom alkotói különböző korok és 
emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait. Mindezzel 
hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális identitásuk alakulását, megerősödését. Az 
irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a 
valóságismeretet, több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, 
hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is 
támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal 
kapcsolatos felelős döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók 
éljenek meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni 
feladatvállalásban, anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás 
helyzeteiben (pármunkában, csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző 
szövegértelmezési eljárások alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti tanulási 
képességeiket, ezáltal támogatja középiskolai tanulmányaik sikerességét is. 
Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes 
és alkalmazható. A szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott 
szöveganyag – elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek 
feldolgozása útján –, jó lehetőséget ad a fenntarthatóságra és 
környezettudatosságra neveléshez. Érdemes tehát e szövegtípusok közül a 
környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet és a társadalom viszonyával 
foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is van 
motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén 
mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és 
természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása 
hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony 
kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe 
a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a 
reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a 
manipuláció felismerésére. Mindebben számítani lehet a tanulók önálló 
anyaggyűjtésére, kiselőadásaira, prezentációira. A magyar nyelv és irodalom 
tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás területén is igényt teremtsen. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 
térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis 
jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi 
jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az 
önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák 
használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta 
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lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, 
rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az 
információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete 
és alkalmazása.  

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a 
tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, 
Színház és dráma, Irodalom és kultúra) – a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes 
anyagrészek sorrendjének megállapításához. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy rendelkezésére álló óraszám 90%-át a 
kerettanterv a következőképpen kezeli: 9. évfolyamon heti két nyelvtan és két 
irodalomórával, 10–12. évfolyamokon pedig heti 1 nyelvtan és 3 irodalomórával 
számol. Így a jelzett 90%-os aránnyal a kerettanterv a 9–10. évfolyamon összesen 260 
órát, a 11–12. évfolyamon pedig összesen 242 órát fed le. 

 
 

Történelem  

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre 
épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-
oktató tevékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése 
és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanul-
mányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi 
cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő 
egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó 
motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése, megértése, a résztvevők fele-
lősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan 
alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása 
a magyar történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus ér-
tékrend kialakítása az egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalom-
ismereti tantárgyrészek segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és ma-
gatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti részvételre 
való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi nor-
mák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőség-
gel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kiala-
kítására a társadalmi egyenlőtlenségek okainak megismertetésével. Kiemelt cél an-
nak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és 
etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is. Nyitott, 
elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebb-
ségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai 
nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében 
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együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra ne-
velés a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti be-
mutatásával. 

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző 
jellegű, ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor töre-
kedni kell a történelem élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és 
feladatokat jelent a diákok számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos esz-
közök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audiovizuális anyagok stb.) mel-
lett a média modern eszközeit (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók stb.) is. 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszer-
zés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben 
való tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák bizto-
sításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók ké-
pessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban 
önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos ese-
mények, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden tör-
ténelmi esemény több szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehet-
nek. A tanulóknak ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasí-
tani azokat, átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindeh-
hez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, 
művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget 
a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti 
témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjed-
jen azok bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajá-
títására, a problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez 
fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gon-
dolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos 
súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolko-
dás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi 
tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; 
képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor kö-
vetelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és a 
jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva tudják 
képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy 
fejlesztési feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok 
során, a Nat-ban a megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvaló-
sítását segítő adott tevékenységek mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A 
szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy tevé-
kenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok témák rovatában 
dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és hosszmetszeti 
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témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a kap-
csolódási pontok ajánlott anyagai. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyan-
akkor a pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szem-
lélet tiszteletben tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakor-
latra összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon 
próbálnak reagálni a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problé-
mafelvetésük és szóhasználatuk olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, 
a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média 
tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet játszanak a 
társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában. 
Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társada-
lom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fon-
tos, hogy közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e 
témakörökkel, és a felnőttkor küszöbén alapvető ismereteket, valamint kellő ösztön-
zést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját 
helyi közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között 
egymásra épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon 
is elvárásként jelennek meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”⊳” 
jel.) 

Idegen nyelvek 

A művészeti szakgimnázium az angol és német nyelvet kínálja fel tanulóinak. 
A kerettantervek tartalmazzák mindkét nyelv programját. Az alábbiakban a közös 
jellemzőket fogalmazzuk meg. 

Az iskola a 9. évfolyam elején az igények felmérése után és a tanulók előtanulmá-
nyainak felmérése után dönt abban, hogy milyen idegennyelvi csoportokat, milyen 
szinten indít. Az általános és a szakmai idegen nyelv oktatás egymásra épül és egy-
mást erősíti. A szakmai idegen nyelv esetén a csoportok kialakításánál figyelembe 
vesszük a szakmai ágazatokat, valamint a nyelvi kompetenciákat. 
 
A 9. évfolyamra a diákok általában öt éve tanulják a választott célnyelvet. Ez idő 
alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, 
szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé te-
szi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredmé-
nyesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük 
fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motiváci-
ójuk fenntartása és további fejlesztése. 

Lesznek azonban olyan tanulóink is, akik a 9. osztályban kezdik meg tanulni az ide-
gen nyelvet.  
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2-B1 közötti szintre, melyen 
számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és 
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kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lé-
nyegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló 
szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert 
témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cse-
rélni. 
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, 
az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról 
kell képesnek lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket 
megérteni és létrehozni. Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag fel-
ölelje a más tantárgyakban tanult tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon már új 
tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi szintje. Fontos, hogy az előző 
évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen 
kívüli nyelvei hatások. 
Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok 
alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommuniká-
ción van. Ezeken az évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd 
és a nyelvhelyesség között. 
A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elenged-
hetetlen nyelvtanulási stratégiákat. 
 
 
Fizika 

A fizikatanítás célja a szakközépiskolában az általános műveltség részét jelentő alap-
vető fizikai ismeretek kialakítása, a tanuló érdeklődésének felkeltése a természeti je-
lenségek megértése iránt, valamint az önálló ismeretszerzési készség megalapozása. 
A kitűzött célokat, az általános iskolai ismeretek rendszerezésével, kiegészítésével ér-
hetjük el. A fizika legfontosabb területeinek áttekintésekor a diákok felkészültségi 
szintjének megfelelő szemléletformálást tekintjük irányadónak. 

A fizika szakközépiskolai tanítása során a természeti jelenségek megfigyeléséből, kí-
sérleti tapasztalatokból kiindulva ismertetjük fel a tanulókkal a jelenségek lényegi 
összefüggéseit, ok-okozati viszonyait. A törvények matematikai megfogalmazására, 
és azok alkalmazására feladatok megoldásában, csak olyan egyszerű esetekben 
törekszünk, ahol ezek valóban a fizika jobb megértését segítik elő. A diákoknak lát-
niuk kell, hogy a természet törvényei matematikai formában is leírhatók és a számí-
tások eredményei kísérletileg ellenőrizhetők. 

A fizikai ismeretek átadása mellett alapvetően fontos tudatosítani a tanulókban, 
hogy a természettudományok – ezen belül a fizika – az egyetemes emberi kultúra 
részét képezi, és szoros kapcsolatban áll a kultúra más területeivel. Ugyanilyen fontos 
annak felismertetése, hogy nagyrészt a fizika eredményei alapozzák meg a műszaki 
tudományokat, lehetővé téve ezzel a – napjainkban különösen is érzékelhető – gyors 
technikai fejlődést. 
Váljon a tanuló igényévé az önálló ismeretszerzés, a természeti és technikai környe-
zet jelenségeinek megértése. Tudja a jelenségeket, kísérleteket megfigyelni, tapasz-
talatait rögzíteni. Legyen tapasztalata az egyszerűbb kísérleti és mérőeszközök bal-
esetmentes használatában.  
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, té-
nyezők megkülönböztetésében. Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során 
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nyert tapasztalatokat áttekinteni. Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szak-
kifejezések, jelölések megfelelő használatával megfogalmazni, leírni. Tudja a kísérle-
tek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait le-
olvasni, értelmezni, egyszerűbb matematikai összefüggéseket megállapítani. Le-
gyen gyakorlott kész ábrák, rajzok értelmezésében. Legyen képes a tanagyaghoz 
kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket, eszközök működésének alapelveit 
felismerni. A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni 
fizikai ismereteit, lehetőségeihez képest törekedjék ezek enyhítésére, megoldására. 
Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a ter-
mészetes és mesterséges környezetben előforduló anyagfajtákat, tulajdonságaikat, 
hasznosíthatóságukat. Legyen elemi szintű tájékozottsága az anyag részecsketer-
mészetéről. Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika 
vizsgálódási területe a nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait 
éppúgy magába foglalja, mint a csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező vál-
tozásait. 
A középiskolai fizika tanítása során azt is érzékeltetni kell, hogy a természet megisme-
rése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé. A tudományok fejlődése nem pusztán 
ismereteink mennyiségi bővülését jelentik, hanem az elméletek, a megállapított tör-
vényszerűségek módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését. 
 

Követelmények  

A szakközépiskolai fizikai tanulmányok végére a korábbi évek tananyagának és a 
modern fizika elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy kor-
szerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a 
természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhe-
tőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, bioló-
gia, földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvénye-
sek. A konkrét jelenségeket, a tanult törvényszerűségeket tudja besorolni a fizik főbb 
területei alá (mechanika, elektromágnesesség, termodinamika, atom- és magfizika, 
csillagászat). Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg, tapasztalatilag 
igazolt állítás között. Tudja eldönteni, hogy egy adott kísérletből egy adott következ-
tetés levonható-e. Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben tapasztal-
ható leggyakoribb hőtani jelenségeket. Tudja, hogy a természetben végbemenő 
folyamtok megfordíthatatlanok. Ismerjen olyan kísérleti bizonyítékokat, tapasztalati 
tényeket, amelyek az atomelmélet kialakulásához vezettek. Ismerje az atomszerke-
zet kutatásának főbb állomásait (Thomson-, Rutherford-, Bohr-féle atommodell). 
Ismerje az atommag összetételét. Ismerje a radioaktivitás felfedezésének történetét, 
a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit. Ismerje a magátalakulások főbb 
típusait (hasadás, fúzió). Ismerjen néhány konkrét felhasználási lehetőséget. Ismerje 
az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési 
móddal összehasonlítva, különös tekintettel a környezeti hatásokra. Legyen tisztá-
ban azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, az 
újabb és újabb felfedezések alapján állandóan módosulnak (pl. a különböző atom-
modellek). 
Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a kultúra, gon-
dolkodás egyéb területei között (pl. a newtoni fizika hatása a kor világképére, a 
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kvantummechanika valószínűségi jellegének hatása, a kozmológia eredményeinek 
hatása az embernek a világegyetemben elfoglalt helyéről alkotott képre). 
Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzés-
éra használni. Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel iga-
zolt állítások, elméletek és az egyéb elméletek között. Alakuljon ki benne kritikai érzék 
az ilyenekkel szemben, igényelje az érvekkel történő alátámasztást, az igazolást. 
 
 

Etika 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok 
értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés 
igényének megerősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a tár-
sadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik 
erkölcsi jelentőségét. 
Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, vé-
leményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdé-
seiben. A szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra 
nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát. 
Értékeljék és tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és váljanak képessé a 
megértésen, kölcsönös segítségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló 
együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel az élővilág gazdag változatosságának ér-
tékét. 
A tanórák keretében feldolgozandó témák jól támogatják a szociális és állampol-
gári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a közösségért való felelős-
ségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása pe-
dig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését. 
A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör 
feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők: 
Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük 
szóban és írásban. 
A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől 
eltérő gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének 
belátása. 
Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 
párbeszédben. 
A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az 
elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 
Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi dimen-
ziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák 
mérlegelése. 
A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minősé-
gét meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságos-
ság, bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetősége-
inek felismerése. 
Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a sa-
ját magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti 
összefüggés felismerése. 
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A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti 
összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és oda-
adás értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet 
kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való 
együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése. 
Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és szabad-
ság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség 
közötti összefüggés tudatosítása. 
Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tisz-
telete a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a 
szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globá-
lis egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek felisme-
rése a hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 
A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, érték-
védő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosí-
tása. 
Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiis-
meret szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irá-
nyuló kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős 
részvételre. 
A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és kö-
zösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 
Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz társadalmi 
gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége. 
A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalma-
zása konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a kisebbségekkel, 
nemzetiségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi 
csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, il-
letve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 
E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikeres-
ségre reményt adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló 
idő függvényében, a témák feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés 
és a vita mellett – egy-egy projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos 
munka keretében. 
 
Komplex természettudomány 
(108 órás, egy évfolyamos változat) 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatá-
rozó jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazda-
sági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradá-
sával. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok termé-
szettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, 
kritikus és konstruktív magatartása. A kerettantervben leírt program célja, hogy az 
ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 
értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás meghatározóvá vál-
jék a tanulók számára. 
A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudo-
mány tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az 
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Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természet-
földrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fej-
leszti. 
A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettu-
dományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, más-
részt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv 
a rendszerszintű gondolkodás támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kap-
csolódási pontokat is tartalmaz. Ez a tartalmi elem a különböző műveltségterületek, 
tantárgyak közötti kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők, illetve tankönyv-
írók figyelmét. A dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a meg-
valósító intézmények számára. Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési köve-
telmények rovatában gazdag tartalmi és módszertani lehetőséget (Lehetőségek a 
megvalósításra) kínál a feldolgozásra. Ezzel is segítséget, illetve ötletet kínál az egyes 
intézményekben megvalósítandó konkrét tartalmak kialakításához. Ezeket – a konk-
rét követelményekkel együtt - az intézményeknek a helyi tantervükben kell megha-
tározniuk, egyrészt a diákok, másrészt az intézményben oktatott szakmák/szakma-
csoportok által megkívánt elvárásokhoz és lehetőségekhez igazodva. 
A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmé-
nyek és a hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak ta-
nulása terén már sok kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a ter-
mészettudományos témákkal való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe 
van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diá-
kok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos gondolkodásukat, képes-
ségeiket. 
A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 
az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatok-
nak az ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt 
hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az 
alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megérté-
séhez. 
Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet 
felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok ered-
ményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. 
A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére 
szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan 
érdemes tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál 
és olyan képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. 
A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 
használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 
ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a 
Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely 
témához, a tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell sza-
bályozni. 
A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természet-
földrajz és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudo-
mányos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátai-
ról. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredménye-
képpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai működésekről, 
halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben (meteorológia) 
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és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk fölépítésé-
nek és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti 
állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert is-
meretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a 
matematika között. 
A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz 
meg az elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolat-
ban. Érti a fentiek élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét. 
A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok: 
a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 
legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismere-
tében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 
ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 
legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 
diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 
legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére. 
a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 
az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 
az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 
szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 
az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 
az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 
érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 
az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 
tudatosítása; 
az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik sza-
batos megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában 
is. 
 
Informatika 
(72 órás, két évfolyamos változat) 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszkö-
zök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat 
közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni 
tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs 
eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükség-
leteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és célszerű, értő módon való kritikus, 
biztonságos, etikus alkalmazása.  Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű 
eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé te-
gye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatéko-
nyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása hozzásegíti a tanulót, 
hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje 
fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés 
és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, 
melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások 
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és az online lehetőségek. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyo-
mányos információforrások mellett középpontba állítja az elektronikus információ-
források használatát, előtérbe helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköve-
teli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, ké-
pek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és fel-
használása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az inter-
net korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív háló-
zati technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhe-
tetlen a szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és 
a programok által szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggé-
sek felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A túlzott vagy helytelen informatikai 
eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes felhívni a figyelmet, hasznos 
lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 
formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kom-
munikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továb-
bítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadá-
lyozó tényezők felismerését. A médiainformatika témakör tartalmazza az elektroni-
kus, internetes médiumok elérését, használatát, az információk kinyerését, felhasz-
nálását. A források használata magában foglalja az egyes információhordozók ta-
nulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartal-
muk értékelését is. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betarta-
tásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon 
hat az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti 
az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését.  

Testnevelés és sport 

A testnevelés és sport műveltségtartalma ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bő-
víti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket és a mozgá-
sos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Cél az önálló felelősség-
vállalás a saját egészségért, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, a 
tanulás és mozgás optimális összehangolása, a saját előnyben részesített rekreációs 
terület kiválasztása és a kapcsolódó tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A mű-
veltségterület ebben az életszakaszban a civilizációs betegségek ismeretét, felisme-
rési módjait, az ezek elleni küzdelem lehetőségét, módját is közvetíti. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birto-
kában a tárgyi tudása továbbfejlesztésére, valamint felelősen végig tudja gondolni 
a jövőjét sarkalatosan befolyásoló események fontosságát, azok szerepét. A keret-
tantervben megjelenő mozgásos és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdek-
ében inkább a tanuló a változó körülményekhez kapcsolódó alkalmazkodóképes-
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sége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A különböző test-
gyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az 
egyéni érdekek képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális mo-
tivációs tényezőit, pl. ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, pár-
választás, kikapcsolódás, feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósí-
tás, teljesítménykontroll, sportolási divatok. 

Az elvárt célállapotban a köznevelési tanulmányait befejező fiatal képes a mozgás-
kommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgya-
korlati ágak technikájának koordinációs teljesítményhez kötött bemutatására, a 
testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó fel-
használására. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Meg-
teremtik az élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős dönté-
sek elegendő és rugalmasan bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önér-
tékelés. Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált 
megszilárdítása, amelyben már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályavá-
lasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tu-
dás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés el-
vének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az alapvető, egészséggel és önisme-
rettel kapcsolatos értékek elsajátítása ebben az életkorban már tudatosan történik. 

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabá-
lyok és az általánosan elfogadott magatartás megértése, gyakorlása, ezáltal fejlő-
dik a szociális és állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az a készség 
képezi, hogy építő módon tudjanak a tanulók nézőpontokat kifejezni és megérteni, 
bizalmat keltő módon tárgyaljanak, és képesek legyenek az együttérzésre. Az 
egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz érzését és a frusztrá-
ciót. Különbséget kell tennie a személyes, a társas és a szakmai információk, szem-
pontok között. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, baj-
nokságokon, a diáksport egyesületekben és a versenysport szinterein valósul meg. 
A műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a talentum erős oldalának fej-
lesztése megfelelő szintű edzéseken, versenyeken és a gyenge oldalának segítése, 
illetve a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, és a kapcsolatban álló 
partnereken keresztül is. A mindennapos testnevelés két órájának kiváltása érdeké-
ben a 9–12. évfolyamon az „Iskolai labdarúgás 9–12. évfolyam számára” elnevezésű 
kerettanterv ismeretanyaga is oktatható. 

A szabadon választható tanórai foglalkozások 

Iskolánkban a szabadon választható tantárgyak tanulására az emelt szintű válasz-
tások során nyílik lehetőség diákjaink számára. Ezzel a lehetőséggel a 10. és a 11. 
évfolyam második félévében élhetnek a diákok. Választásuk a következő tanévre 
vonatkozik, hogy mely tantárgyat (tantárgyakat) szeretnének emelt szinten tanulni. 
Egy emelt szintű tantárgy választása plusz két tanórai elfoglaltságot jelent. 
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A választás felelősséggel jár! Emelt szintű tantárgyat választani az erre az alkalomra 
rendszeresített jelentkezési lapon lehet. A választáskor figyelembe kell venni a sza-
badon választható tantárgyakra vonatkozó rendelkezéseket [20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 14. §-a]: 

“Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási 
év végéig, köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási 
órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti szülőjét írásban 
tájékoztatni kell. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősí-
tés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell te-
kinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek 
– írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő 
jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.” 

Emelt szintű csoportot csak megfelelő jelentkezési létszám esetén indítunk: kötelező 
érettségi tantágy esetén minimum 8 fő.  
 

A következő tantárgyak választhatók szabadon, emelt szinten (a kötelező érettségi 
tantárgyak mellett): 

Földrajz, Fizika, Kémia, Biológia, Második idegen nyelv, Informatika, Etika, Művészet-
történet 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei és térí-
tésmentes igénybevétele 

A tankönyvrendelést és a taneszközök kiválasztását minden évben körültekintő gon-
dossággal a legfrissebb információk, jogszabályok alkalmazásával kell elkészíteniük. 
A tankönyvválasztás elsődlegesen a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított tanköny-
vekből történik. 
A tankönyvek kiválasztásánál alapvető szempontnak tartjuk, hogy a felmenő évfo-
lyamok tankönyvei, tematikájuk egymásra épüljenek.  
Az alkalmazható tankönyveket a nevelőtestület szaktanárai jelölik ki az előírások fi-
gyelembe vételével és betartásával. Beszerzésükről, biztosításukról az iskola gondos-
kodik az írásban jelzett igények szerint.  

A kiválasztás elvei: 

Feleljenek meg a  közismereti tantárgyak követelményeinek, 
legyenek külsejükben megnyerők, szemléltessenek, 
feleljenek meg a didaktikai szempontoknak, 
áruk legyen mérsékelt 
A szakképző  központi programok tartalmazzák az oktatáshoz szükséges taneszkö-
zök, segédletek listáját, melynek meglétét az iskola fenntartója biztosítja. A szakkép-
zéshez szükséges szakirodalmat (könyveket, folyóiratokat, albumokat), tanulmányi 
segédleteket és taneszközöket a szaktanárokkal egyeztetve a fenntartó folyamato-
san fejleszti.  

Az ingyenes tankönyvre jogosultakkal kapcsolatos eljárásra intézményünk kiemelt 
figyelmet fordít. 
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Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatások-
ból egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Eze-
ket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használ-
hatják. 
A kötelezően előírt taneszközökről a diákokat, szülőket minden tanév előtt tájékoz-
tatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.  
Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testneve-
lést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az 
alábbi módok valamelyikével teljesíthet:  

a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
tanórán való részvétellel, 
iskolai sportkörben való sportolással,  
kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján ki-
adott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 
edzéseken való sportolással. 
 

A közép- vagy emelt szinten választható tantárgyak, amelyek a vizsgákra való fel-
készítését középiskolánk vállalja 

A 2016/2017.  tanévtől bevezetésre került a szakgimnáziumi szakmai érettségi. Az 
érettségiről és a szakgimnáziumi szakmai érettségi bevezetéséről szóló változásokat 
a 100/1997. (VI.23) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadá-
sáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24) OM ren-
delet tartalmazza. 
 
A középszintű érettségi vizsga témakörei és a vizsga lebonyolításának szabályai 
megegyeznek Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24) OM 
rendeletben, és a 106/2012 (VI.1), illetve 229/2012 (VIII.28)módosító kormányrende-
letekben foglaltakkal. 

Általános tudnivalók 

„ Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében 
abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a vizsgát szervező iskola helyi tantervében 
meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását 
osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. A kétszintű érettségi 
vizsga bevezetésével megszűnt az a feltétel, hogy a tanuló csak akkor jelentkezhet 
érettségi vizsgára, ha legalább két évig, heti két órában tanulta az adott tantárgyat. 
Tehát a tanuló akár olyan vizsgatárgyból is jelentkezhet érettségi vizsgára, amelyet 
(ha az iskola helyi tantervében ezt így határozza meg) egy évig, heti egy órában 
tanult. További lehetőség az is, hogy az érettségi vizsgára jelentkező - függetlenül 
attól, milyen szintű érettségi vizsgára készült fel - szabadon választhatja meg a vizsga 
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szintjét azon vizsgatárgyak esetében, amelyekből közép- és emelt szinten is lehet 
vizsgát tenni.” 
 

Érettségi vizsga típusok 
 

Rendes érettségi vizsga 

Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése 
után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alka-
lommal tett érettségi vizsga. 

Előrehozott érettségi vizsga 

Előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmé-
nyek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmá-
nyok teljes befejezése előtt, adott vizsgatantárgyból, első alkalommal tett érettségi 
vizsga. 

Szintemelő érettségi vizsga 

Szintemelő érettségi vizsga az adott vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befeje-
zett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő 
megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból a 
pótló- és a javítóvizsga kivételével szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal te-
hető. 

Pótló érettségi vizsga 

Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 
megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő 
érettségi vizsga folytatása. 

Javító érettségi vizsga 

Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy meg-
kezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények 
nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló érettségi vizsga megismét-
lése. 

Ismétlő érettségi vizsga 

Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kére-
lem elbírálásához, vagy más okból, egyes vizsgatárgyakból a korábban sikeresen 
letett érettségi vizsga megismétlése. 
 

Az érettségi vizsga szintjei 

Középszintű érettségi vizsga 

A középszintű érettségi vizsgát a középiskolákban tartják, az írásbeli vizsgára köz-
ponti feladatsorokat visznek, melyeket országos szinten meghatározott szempontok 
alapján javítanak a középiskolai tanárok. A szóbeli vizsgák kérdéssorait a középisko-
lás tanárok állítják össze, az értékelést ugyancsak országos szinten meghatározott 
szempontok alapján végzik. 
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Emelt szintű érettségi vizsga 

Az emelt szintű érettségi vizsgát az Oktatási Hivatal (OH) szervezi meg. Az írásbeli 
vizsga felügyelő tanárait és a szóbeli vizsga tantárgyi bizottságának tagjait is az OH 
bízza meg, növelve ezzel az értékelés objektivitását. 

Kötelező érettségi tantárgyak: 

Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika, Egy idegen nyelv ,Szakmai tan-
tárgy 
 
Azok a tantárgyak, amelyek érettségire való felkészítését közép- vagy emelt szin-
ten vállalja intézményünk: 

Fizika, földrajz, második idegen nyelv, informatika, művészettörténet, vizuális kultúra 
 
Abban az esetben, ha a diák olyan szabadon választható tantárgyat választ érett-
ségi tantárgyként, amelyre az iskola nem vállalja a közép- vagy emelt szintű érett-
ségi vizsgára való felkészítést, a diáknak teljesítenie kell az érettségi vizsgára való 
jelentkezés feltételeit: 

az esetleges osztályozó vizsga letétele, 
a tananyag önálló elsajátítása, 
önálló felkészülés az érettségi vizsgára. 

Az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

A Nemzeti alaptanterv és a 40/2002. (V.24.) OM rendeletben meghatározott köve-
telményeket vesszük figyelembe. Célul tűzzük ki, hogy az emelt szintű érettségire 
történő jelentkezés esetében a jelentkező tanuló az emelt szintű eredményével 
meg tudja szerezni az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat, tehát leg-
alább a közepes emelt szintű eredményt elérje. A felkészítés során azonban arra 
törekszünk, hogy diákjainkból a lehető legjobbat kihozva, ne csak a plusz ponto-
kat, de a lehető legmagasabb százalékos eredményt célozzák meg a felsőokta-
tásba való bejutás zálogaként. Nem csak szaktárgyi ismereteket, de minden olyan 
tanulói kompetenciát fejlesztünk, melyek a sikeres emelt szintű érettségi vizsga leté-
teléhez és a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatásához szükségesek. Mivel a kí-
vánt továbbtanulási cél elérése érdekében diákjaink több tárgyból is jelentkezhet-
nek emelt szintű oktatásra, minden esetben különös figyelmet fordítunk arra, hogy 
minden tantárgyból fejlődjék a tanulók feladatmegértési szintje, szintetizáló képes-
sége, problémamegoldó képessége, az eredmények interpretálásának képes-
sége, aminek majd a felsőoktatásban is hasznát veszi. 
 

Az egyes érettségi vizsgatárgyak témakörei 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas 

A tanuló teljesítményének ellenőrzései, értékelési szempontjai, módjai  

Tanulóink évközi teljesítményének és előmenetelének ellenőrzése és értékelése 

Félévente minden évfolyamban legalább három-nyolc érdemjegy alapján minősít-
jük tanulóink teljesítményét. 
Heti 
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1-2 órás tantárgy esetén félévente minimum 3 érdemjegy, 
3-4 órás tantárgy esetén félévente minimum 6 érdemjegy, 
5-nél több órás tantárgy esetén félévente minimum 8 érdemjegy. 
 

A szóbeli, írásbeli érdemjegyek aránya megfelel az egyes vizsgáztatási formáknak  

amennyiben a vizsga írásban és szóban is történik, akkor az ellenőrzés formájának 
aránya 50-50 százalék, 
amennyiben a vizsga csak írásban történik, akkor az értékelés 80-90 százaléka is “írá-
sos”, 
amennyiben a vizsgának csak szóbeli része van, akkor az évközi értékelés többsége, 
80-90 százaléka is szóban történik. 
 

A tanulók teljesítményének szöveges értékelése a szakközépiskola minden tantár-
gyában 

az osztályzat mellett mindig szükséges szöveges kiegészítés, amely orientál és tájé-
koztat, 
személyre szóló, önértékelésre motiváló, 
mindig pozitív végkicsengésű (az erények és hibák felsorolása), 
közösség előtti vélemény nyilvánításkor a személyiségi jogok védelmét maximálisan 
figyelembe kell venni - a megszégyenítés tilos!, 
a mérési, értékelési szempontokat és az ellenőrzés időpontját mindenkor, minden 
esetben, kellő időben, átláthatóvá, ismertté kell tenni 
 

A mérések, értékelések módjai: 

diagnosztikus 
formatív 
szummatív 
amennyiben szükséges külső szervezet segítségével történik, de lehetséges az egyes 
munkaközösségek által kifejlesztett összeállított tesztek alapján is 
 
A párhuzamosan képző szakközépiskolai tanulmányok lezárása: 

a párhuzamos képzésben részt vevő diákok a mindenkori szakközépiskolai érettségi 
vizsgakövetelmény és vizsga-szabályzat szerinti érettségi vizsgát tesznek 
A szakközépiskolában OKJ szerinti szakmai vizsgát tesznek tanulóink a mindenkor ér-
vényes vizsgakövetelményben és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint.  
 

A szaktantárgyak értékelése 

Írásbeli dolgozatok esetében 
A humán tárgyak tantárgyi blokkban, illetve az anyanyelv, idegen nyelvek eseté-
ben: 
Jeles (5) – a tananyag 90-100%-os elsajátítása 
Jó (4) – a tananyag 75-89%-os elsajátítása 
Közepes (3) – a tananyag 50-74%-os elsajátítása 
Elégséges (2) – a tananyag 30-49%-os elsajátítása 
Elégtelen (1) – a tananyag 30% alatti elsajátítása  
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A természetismereti, szakismereti tantárgyi blokkban (matematika, informatika, fi-
zika, kémia, biológia, földrajz): 
Jeles (5) – a tananyag 90-100%-os elsajátítása 
Jó (4) – a tananyag 75-89%-os elsajátítása 
Közepes (3) – a tananyag 50-74%-os elsajátítása 
Elégséges (2) – a tananyag 30-49%-os elsajátítása 
Elégtelen (1) – a tananyag 30% alatti elsajátítása 
 
 

Szóbeli feleletek, beszámolók esetében 

Jeles (5) – aki a megadott témáról képes néhány percen át (min. 4-5 perc) olyan 
önálló, logikusan felépített feleletet adni, amelyben a tárgyi tudása szinte hiányta-
lan, felismeri az ok-okozati összefüggéseket, valamint önálló, eredeti következteté-
sek megfogalmazására is képes 
 
Jó (4) – aki a megadott témáról képes – némi segítséggel – önállóan beszélni, tárgyi 
tudása alapvető ismerethiányra nem utal, még felismeri az ok-okozati összefüggé-
seket - esetleg kérdésfeltevés hatására 
 
Közepes (3) – aki a megadott témáról csak kérdések segítségével képes helyesen 
beszélni, akinek a tárgyi tudása hiányos, de az alapvető ismeretekkel rendelkezik, és 
ezáltal néhány következtetés levonására is képes 
 
Elégséges (2) – aki a feltett kérdésekre nem mindig tud pontos választ adni, de a 
minimális követelményekkel szereplő ismeretekkel rendelkezik és az ok-okozati ösz-
szefüggések levonására csak nagy segítség árán képes 
 
Elégtelen (1) – aki az alapvető ismeretekkel sem rendelkezik, és tárgyi tudása oly 
mértékben hiányos, hogy az a segítő kérdések hatására sem kerül a felszínre. 

Szaktanári dicséret minden tantárgy esetén adható. Feltételei: 

folyamatosan magas szintű teljesítmény (félévenként csupán egy osztályzata lehet 
jó, a többinek jelesnek kell lennie), 
tanulmányi versenyen (területi vagy országos) egyéni I.-II.-III. helyezést ért el. Ebben 
az esetben, az évközben szerzett érdemjegyektől el lehet tekinteni. 

Szöveges értékelés formái 

szóbeli - folyamatos, pozitív módon ösztönző - minden tárgy esetében a tanulók felé, 
szülők számára fogadóórán 
írásbeli - témazáró dolgozatok után félévkor és évvégén - témazárók kapcsán min-
den tárgyból, félévkor és évvégén általános értékelés, melynek elkészítése az osz-
tályfőnök feladata 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület az osztályozó értekezleten 
áttekinti, és a szaktanár, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alap-
ján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről, illetve az érettségi vizsgára bo-
csátásáról. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lénye-
gesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület fel-
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kéri az érdekelt szaktanárt, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt eset-
ben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg elhatározá-
sát, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 
érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja (a közoktatási törvény 70. para-
grafus 4. pontja szerint). 

 

A beszámoltatás követelményei és formái  
A tanulók beszámoltatása folyamatos, formáját tekintve a szaktanár a diákokat elő-
zetesen tájékoztatja.   
 

A beszámoltatás és értékelés elvei, formái 

A tanulók felkészülését, felkészültségét folyamatosan figyelemmel kísérjük. A szá-
monkérés szóban és írásban, illetve gyakorlati feladattal egyaránt történhet. A tanár 
módot adhat a tanulónak, arra, hogy egy-egy kérdéses tanagyagból, tananyag-
részből beszámoljon: ezután állapítja meg a tantárgyi osztályzatot. Kívánatos, hogy 
havonta kapjanak minősítést a tanulók az egyes tantárgyakból – érdemjeggyel 
vagy írásos véleménnyel. Közismereti tárgyakból a minimum osztályzatok száma fél-
évenként legalább a heti óraszámmal azonos kell, hogy legyen, de kívánatos a ha-
vonkénti osztályzat megvalósítása. Kivételesen érdekelt esetekben a tanuló bizo-
nyos tárgyak óralátogatása alól felmentést kaphat, ilyenkor felkészültségéről félév-
kor ill. év végén osztályozó vizsgán kell beszámolnia vizsgabizottság előtt. 
A tanuló az iskola igazgatójának engedélyezésével több tanév anyagát az előírtak-
nál rövidebb idő alatt is teljesítheti (tanév összevonás). Különbözeti vizsgát kell tennie 
annak a tanulónak aki átvételét olyan iskolából kéri, ahol bizonyos – nálunk kötelező 
– tárgyakat nem tanítottak. A különbözeti vizsgát egy vagy több év anyagából vizs-
gabizottság előtt kell teljesíteni. 

A közismereti tantárgyak érdemjeggyel történő értékelése a hagyományos 5 jegy-
gyel történik a következők szerint: 

5 (jeles): kiválóan, önállóan, esetleg segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, logi-
kusan és hiánytalanul megadott válaszok, 

4 (jó): összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis 
hányadára a tanuló csak tanári segédlettel emlékszik, 

3 (közepes): akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem 
képes, a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő 
kérdések alapján felismeri a tanuló, 

2 (elégséges): nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények 
többségét segítő kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, 
közöttük összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló, 

1 (elégtelen): elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %- át sem tudja 
még segítő kérdésekkel sem felidézni a tanuló. 

A tanév végén a tantestület dönt a tanuló továbbhaladásáról az osztályzatok figye-
lembevételével. Az osztályzatok félévkor számjegyekkel az ellenőrző könyvbe, a 
tanév végén a bizonyítványba betűkkel kerülnek beírásra. Ha a tanuló felmentést 
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kapott bizonyos tárgyak tanulása alól, a bizonyítványban (az ellenőrző könyvben) a 
felmentés tényét jelezni kell. 

 

A tanuló neveltségi szintjének, magatartásának és szorgalmának értékelési szem-
pontjai:  

Az iskola nevelőtestülete értékeli a tanév elején az új tanulók neveltségi szintjét, ezt 
követően folyamatosan figyelemmel kíséri a művészeti szakközépiskola célkitűzésé-
ben megfogalmazott értékek elfogadását. A fentiek érdekében félévenként érté-
keljük a diákok magatartását és szorgalmát. Az értékelést a tanulók és az osztályfő-
nök közösen végzik. 

A magatartás, szorgalom és szaktantárgyi osztályzatok értékelési módja az iskola el-
fogadott Házirendjében szabályozott módon történik: 

A tanulók neveltségi szintjének mérése: 

a Házirend megtartása 
beszédstílus 
fegyelmezettség 
segítőkészség 
tolerancia 
tisztelet diáktársai, tanárai iránt 
 

A magatartás értékelési szempontjai: 

tanulmányi eredmény 
önállóság 
pontosság 
együttműködő készség 
közösségi magatartás 

Példás annak a tanulónak a magatartása, aki: 

a Házirend és a munkahely  követelményeit megtartja és másokat is arra ösztönöz,  
a tanítási órán és a szakmai gyakorlaton alkotóan vesz részt a közös munkában, 
a rábízott feladatokat maradéktalanul teljesíti,  
tanáraihoz és társaihoz való viszonyát a kölcsönös megbecsülés és tisztelet hatá-
rozza meg. 

Jó annak a magatartása, aki: 

a Házirend követelményeit megtartja, 
a tanítási órán és a szakmai gyakorlaton nem mindig aktív, 
a rábízott feladatot az esetek többségében maradéktalanul teljesíti, 
tanáraival és társaival tisztelettudó, udvarias. 

Változó a magatartása annak, aki: 

a Házirend szabályainak betartásában ingadozó, de igyekezet is tapasztalható nála 
a hibák kijavítására, 
a tanítási órán és a szakmai gyakorlaton nem aktív, időnként zavarja a munkát, 
a félév során igazolatlan órával rendelkezik.  
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Rossz a magatartási osztályzat, ha: 

a Házirend szabályainak megsértésével általában rossz példát mutat, 
sorozatosan zavarja a tanítási óra és szakmai gyakorlat menetét, 
destruktív magatartást tanúsít, 
tanárai és társai részéről sok magatartási kifogás merül fel ellene. 

 

 

A tanuló szorgalmának értékelési szempontjai: 

Példás a szorgalma annak, aki 

képességeihez mérten a tőle telhető legtöbbet teljesíti, 

tanulmányi munkáját folyamatosan és rendszeresen végzi. 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki 

teljesítménye képességeinek megfelelő, 

nem minden tárgyat tanul folyamatosan és rendszeresen. 

Változó értékelést kap az, aki 

nem éri el munkájában a képességeinek szintjét (”tanulgat”),  

rendszertelenül dolgozik, kötelességét csak többszöri figyelmeztetésre teljesíti.  

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki 

képességeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében, a tanulás iránt közömbös, 
rendszertelen, az órákra gyakran nem készül, a szakmai gyakorlaton teljesítménye 
kiszámíthatatlan, 
valamelyik tantárgyból a félévi vagy évvégi értékelés során elégtelen osztályzatot 
kap. 
 
 

Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
A csoportbontások elvei a következők: 

Közismereti képzés esetén a nyelvi bontás az elsődleges. Kellő létszámú jelentkező 
(kb. 20 fő esetén) kezdő és haladó csoportot indítunk az adott nyelvből, amennyi-
ben ez a tanulók felkészültsége alapján indokolt. A nyelvi képzés kapcsán további 
bontás az osztályok, vagy évfolyamok, amikor egyszerre több idegen nyelvet tanul-
nak a diákok. Törekszünk arra, hogy legalább 10 fős nyelvi csoportokkal tudjunk dol-
gozni.  
Csoportbontás működik az informatika képzés esetén, ennek elsősorban a terem 
szűkössége az oka.  
Csoportbontás a közismereti képzés esetén akkor esedékes még, ha az érettségi 
előkészítőt bizonyos tantárgyból maximum 20 fő veszi igénybe. 
A szakmai képzés esetén csoportbontásnak nevezhető a maximum 12 fős szakmai 
csoportok létrehozása az osztályközösségekből. 
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Egyéb foglalkozásokat az iskola a tanulók igényei alapján szinte minden esetben 
igyekszik megszervezni. Ehhez általában a 8-10 főt tartjuk irányadónak. 
 

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

A szakgimnázium egészségnevelési, egészségfejlesztési programja 
A szakgimnázium a társadalmi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó művészeti 
szakképzést nyújt a tanuló fiatalok és fiatal felnőttek számára. Felgyorsult századunk-
ban rendkívül fontos nevelési terület- akár egész életünkön át – az egészségünk 
megtartására, az egészséges életmód kialakítására irányuló nevelési hatás. 
A szakgimnázium pedagógiai programjában először az iskolában folyó oktató-ne-
velő munka pedagógiai alapelveiben fogalmazza meg az egészséges életmódra, 
környezetvédelmi gondolkodásra, esztétikára nevelés szükségességét az alábbiak 
szerint: 
A tanulók mindennapi életének részévé váljon az egészségük megőrzése, nemcsak 
testileg, de mentálisan is. 
A szép és ápolt, szűkebb és tágabb környezet kialakításának igénye és annak meg-
óvása természetes követelmény legyen a tanulóknál. 
Az iskola céljai között is megfogalmazzuk, hogy nagy hangsúlyt kívánunk fordítani az 
autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az egészségét és a környe-
zetét megóvó személyiség kiépítésére, a felelős döntési és a fejlett kommunikációs 
készség kialakítására, embertársaik értekeinek megbecsülésére, más nemzetek tisz-
teletére, a nemzeti hagyományok ápolására. 
Nagy gondot fordítunk az egészséges életvitel kialakítására és megőrzésére, a szen-
vedélybetegségek megelőzésére. Erősítjük a környezet iránti felelősséget azzal is, 
hogy a mindennapok esztétikai értékeit mindenkor betartatjuk. 
A szakgimnázium céljainak megfogalmazásában kiemeltük, hogy az iskola olyan ér-
tékrendet közvetítsen a diákoknak, amely képessé teszi őket arra, hogy elfogadják, 
illetve azonosulni tudjanak 
a környezetvédelmi szemlélet fontosságával: Kiemelten kell kezelni a természeti és 
épített természet védelmét, szeretetét, és a kulturált környezet iránti igény kialakítá-
sát.   
az esztétikum jelentőségével: Az a célunk, hogy esztétikai igényességet alakítsunk ki 
diákjainkban, a makro- és mikrokörnyezettel szemben, és ezeket fejlesszük.  
emberi jogok eszméjével: El kívánjuk érni, hogy az iskolai és a tágabb értelemben 
vett társadalmi kapcsolatokban a diákok tartsák tiszteletben ezt, és ösztönözzék tár-
saikat, partnereiket az alapvető emberi normák, emberi jogok érvényesítésére. 
a testi, lelki egészség ápolásának fontosságával: Az a célunk, hogy az egészséges 
életmódra, a sport szeretetére, a harmonikus életvezetésre, az értékes társas kap-
csolatokra, a tartalmas szórakozásra való igény kialakításán keresztül, a diákok ké-
pesek legyenek egészséges értékrend, életvezetés megvalósítására, a szenvedély-
betegségek elkerülésére. 
Mindezeket a célokat csak úgy érhetjük el, ha következetesen végezzük az egész-
ségneveléssel, illetve egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat. Iskolánk tehát 
olyan egészségnevelési stratégiát dolgoz ki, amely a helyi feltételekre, az adottsá-
gokra építve megvalósítható. 
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Az iskola tanulóinak életkorából, korábbi általános iskolai tapasztalataikból, tanul-
mányaikból következik, hogy elsősorban az egészségfejlesztéssel kapcsolatos fel-
adatok kerülnek előtérbe. 
Az iskola törekszik arra, hogy minden rendelkezésre álló módszerrel és eszközzel elő-
segíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és 
az eredményes tanulást. 
Ennek érdekében olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi 
a pedagógusok és a tanulók jó közérzetét, méltóságát, többféle lehetőséget teremt 
a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyén előbbre 
jutását.  
Ennek érdekében hozzuk létre egészségfejlesztő csoportunkat. 

A csoport vezetője: az intézményvezető, 
tagjai: osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős, aki egyben a drogkoordinátor is. 

A csoport csak akkor tudja ellátni feladatát, ha az iskola minden dolgozója együtt-
működik, ha egységes elvek alapján közösen alakítják ki programjukat. 
A pedagógiai programban megfogalmazott célok; az egészséges életmód, élet-
szemlélet kialakítása, vagy néhány tanulónknál a meglévő helyes életmódformák 
megerősítése érdekében konkrét tevékenységek kapcsolódnak az alábbi területe-
ken: 
önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
a mozgás fontossága, 
a helyes étkezés, táplálkozás, 
a barátság, párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében, 
a tanulás és a tanulás technikái, 
az idővel való gazdálkodás szerepe, 
a szenvedélybetegségek elkerülése, a természethez való viszony, az egészséges kör-
nyezet jelentősége. 
A helyi tanterv egyes közismereti és szakmai tantárgyainak ismeretanyagaiban 
megjelennek ezek a területek, illetve az ehhez tartozó témák különösen az osztály-
főnöki órákon, valamint a szabadidős programokban. 
Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással is, pl. az osztálytermek 
tisztántartása, szellőztetés, világítás, dohányzás, stb. 
 
Iskolai programok 

A pedagógiai programban és a szabadidős tevékenységben megfogalmazott élet-
vitelt befolyásoló programok: 
az egészséges személyiségfejlődés elősegítése – személyiségfejlesztő tréning, 
az iskolai büfé kínálatának felülvizsgálata, 
a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer használat megelőzése – előadás, 
a szexuális felvilágosítás – előadás, 
sportrendezvények, kulturális programok,  
tájékoztató fórumok, 
szakmai tanácskozások. 
 
Módszerek: 
meghívott előadók biztosítása, 
a tantárgyak áttekintése témánk szempontjából, 
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az egészségügyi felelős ellenőriz és értékel: belső ellenőrzés 
kérdőíves felmérések, beszélgetések, 
osztályfőnöki órák. 
Az intézmény vezetője egy évben legalább egyszer értékeli az elvégzett munka tel-
jesítését, a hatékonyságot, és a csoport beszámolója alapján új célokat tűz ki, hatá-
roz meg feladatokat. 
Természetesen az intézmény egészére vonatkozó értékelés része az egészségneve-
lési, fejlesztési program értékelése. 
 
A szakgimnázium környezeti nevelési programja 
Alapelvek, jövőkép célok 

A környezeti nevelés  
az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,  
természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  
a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  
a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által,  
s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környe-
zettudatos szemlélet.  

Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének) mint létező érték-
nek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az em-
bert is, annak maga alkotta környezetével és kultúrájával együtt. 
A szakgimnázium céljainak megfogalmazásában kiemeltük, hogy az iskola olyan ér-
tékrendet közvetítsen a diákoknak, amely képessé teszi őket arra, hogy elfogadják, 
illetve azonosulni tudjanak 
a környezetvédelmi szemlélet fontosságával: Kiemelten kell kezelni a természeti és 
épített természet védelmét, szeretetét, és a kulturált környezet iránti igény kialakítá-
sát.   
az esztétikum jelentőségével: Az a célunk, hogy esztétikai igényességet alakítsunk ki 
diákjainkban, a makro- és mikrokörnyezettel szemben, és ezeket fejlesszük. 

 

Konkrét célok: 

az egészségnevelési program megvalósítása, 
a tanárok megnyerése a környezeti nevelési munkához, 
a tantestületen belül továbbképzés szervezése, -a drog prevenciós program folyta-
tása, 
a szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre 
a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon, 
az állatvédelemmel kapcsolatos problémák megvitatása, 
a környezetszennyezés hatásának feltárása – következmények a természeti és az 
épített környezetre, az emberre. 
 
Módszerek 
A módszerek hatékonysága érdekében módszertani megújulásra van szükség. 
Olyan differenciált módszereket kell választanunk, amelyek a gyermekek és fiatal 
felnőttek életkorának, előző iskolai tanulmányiknak, tapasztalatiknak, érdeklődésük-
nek megfelelnek. 
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Így választottuk az alábbiakat, de nem a teljesség igényével, mivel még nekünk is 
fel kell készülnünk a feladatra:  
problémamegoldó gondolkodást segítő módszerek, 
számítógép felhasználása az órákon,  
előadások, kiállítások, hangversenyek, színházi előadások közös megtekintése, 
interaktív események, 
múzeumlátogatás, 
kirándulások,  a „világörökségek” megtekintése. 
 
Taneszközök 
A szakgimnázium rendelkezik azokkal az alapvető eszközökkel, amelyek a környezeti 
nevelési munkához szükségesek. 
A következő években azonban az oktatási eszközök fejlesztésekor figyelni fogunk 
erre a területre is. 
 
Kommunikáció 
A környezeti nevelésben – jellegénél fogva – nélkülözhetetlenek a kommunikáció 
különböző módjai. 
Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendsze-
resen kihasználjuk a lehetőségeit, hogy megértessük a részt vevőkkel, hogy az iskolai 
élet környezetbaráttá alakítása közügy, minden ott élő közös ügye. A faliújság aktu-
ális híreiben (tanáriban, diákságnak), a tervezett iskolai újságban Zöld híreket vagy 
az iskolarádióban Zöld perceket tervezünk, amellyel lehetőséget teremtünk az infor-
mációáramlásnak. 
 
Minőségfejlesztés 
A szakgimnázium környezeti nevelési munkájának a mérési, értékelő módszereink 
nem fognak eltérni az általunk jónak tartott módszereinktől. 
Az iskola tanárai először felkészülnek a feladatra a tanév elején, és az év során a 
gyakorlatban folyamatosan alakítjuk, fejlesztjük ezirányú tevékenységünket. 
A félévi és év végi nevelőtestületi értekezleten megvitatjuk addigi tevékenységün-
ket, és meghatározzuk a következő év feladatait. 
 
 
 
Továbbképzés 

A következő tanév továbbképzési tervébe beépítjük egy fő továbbképzését. 

Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk 
a környezeti nevelést. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló kör-
nyezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók 
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 
 
Az iskola helye és épülete 

Az iskola rendkívül szép, ápolt környezetben helyezkedik el a település kiemelt terü-
letén. Hatalmas, gesztenyefákkal teli parkban található az intézmény székhely épü-
lete. A volt kúria épületet az iskola és a fenntartó alapítvány önerőből felújította, 
átalakította és bővítette. A környezet, az épület, a berendezés a művészetoktatási 
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feladatok ellátására ideális, egyetlen probléma évek óta az iskolaépület szűkös-
sége. Évek óta legfontosabb célunk az épület további bővítése. 
 
A szakgimnázium működése környezeti nevelési szempontból 

A tantestület még szervezett formában nem foglalkozott természeti nevelési felada-
tokkal, tehát az alapoknál kell kezdenünk. 
Első lépésként meg kell alapítanunk a környezeti nevelési munkacsoportot, amely-
nek tagjai lehetnek az óraadó tanárok is, mivel a szakképesítések specifikumából 
következik, hogy sok óraadó tanárral dolgozunk együtt. 
Fel kell derítenünk, hogy a tanulóink vagy azok hozzátartozói tagjai-e valamilyen 
környezetvédelmi szervezetnek, és a segítségüket kell kérnünk feladataink megva-
lósításához. 
 
A környezeti nevelés színterei 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben: 
A közismereti, a szakmai elmélet és gyakorlati órákon hozzárendeljük az adott té-
mákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza 
meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt figyelmet kapnak a hét-
köznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, pl. park és kert védelem, állattartás csa-
ládi házban és városi lakásban, szemetelés az utcákon, parkban és tereken, a ha-
gyományok ápolása, a földrajzi környezet megóvása, stb. 

 

Nem hagyományos órakeretben: 
 
A tanév során az intézmény olyan múzeumlátogatást szervez, ahol találkozhatnak a 
témával. 
Meghívunk egy kiváló építészt, hogy beszélgessen tanulóinkkal az épített környezet 
esztétikájáról, védelméről. 
Szakmai kirándulások szervezésekor tudatosabban hívjuk fel a figyelmet Magyaror-
szág földrajzi, kulturális, művészeti értékeire. 
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Erőforrások 
Belső és külső erőforrások 
 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 
Iskolavezetőség Támogatja a környezeti neve-

lési programokat. A minőségi 
munka részeként értékeli az 
ilyen tevékenységet. Anyagi 
forrásokat teremt. Ösztönző 
rendszert dolgoz ki. Aktívan 
részt vesz az egyes programok-
ban. 

Hiteles személyiségek 
a pedagógusok és a 
diákság számára. 
Hasznosítható kapcso-
latrendszer. 

Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba 
beépítve tanítják az egyes kör-
nyezeti tartalmakat. 

Valamennyi szakos be-
látja, hogy minden ta-
nár feladata a környe-
zeti nevelés. 

Környezeti nevelési 
munkacsoport 
(munkaközösség)  

Elkészíti a pedagógiai prog-
ramnak megfelelően az éves 
tervet, segíti és koordinálja an-
nak megvalósítását. Dokumen-
tációs és értékelő munkát vé-
gez, pályázatokat ír, kapcsola-
tot teremt a külső támogatók-
kal. 

Lehetőséget ad a kü-
lönböző szakmacso-
portok programjainak 
összehangolására (té-
mahét, versenyek, ak-
ciók, kiállítások, jeles 
napok eseményei stb.) 

Diákok A tervezett éves programban 
sokoldalúan vesznek részt (hall-
gatóság, tevékeny szerepválla-
lás, önálló kezdeményezések) 

Valamennyi diák érin-
tett, nagy a jelentő-
sége a helyi értékek 
felkutatásának. Part-
nerség a többi résztve-
vőkkel. A fő hangsúly a 
szemléletformáláson 
van. 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 
Szülők, szponzorok Előadások tartása, szemléltető-

eszközök gazdagítása, anyagi 
támogatás, külső erőforrások 
felkutatása. 

Tevékeny részvétel a 
programokban, az ő 
szemléletük is formáló-
dik, a környezeti neve-
lés túlmutat az iskola 
falain. 

Országos környezet-
védő szervezetek 

Szakmai tanácsok, prospektu-
sok, pályázatok 

 

Civil szervezetek Szakmai ismereteikkel, prog-
ramjaikkal segíthetik az iskolát. 
Továbbképzési, pályázati lehe-
tőségek, stb. 

 

Művészetért Közala-
pítvány 

A környezeti nevelési progra-
mok támogatása 

 



143 
 

 

Az osztályozóvizsgák és a javítóvizsgák követelményei tantárgyanként és évfolya-
monként 

Magyar nyelv 

9. évfolyam 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
Szövegértés szövegalkotás 
Helyesírási ismeretek 
 

10. évfolyam 
A szöveg 
Stilisztikai alapismeretek 
jelentéstan 
 

11. évfolyam 
Kommunikáció 
Retorika 
Általános nyelvészeti ismeretek 
Pragmatikai ismeretekek 
Szövegalkotás 
 

12. évfolyam 
Nyelv és társadalom 
Nyelvtörténet 
 

Magyar irodalom 

9. évfolyam 
Görög mitológia, Antik görög epika és líra 
Antik színház és dráma 
Antik római irodalom 
Biblia 
Európai irodalom a középkorban 
Európai irodalom a reneszánsz korban 
Középkori nyelvemlékek 
Janus Pannonius 
Balassi Bálint 
Késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus irodalma 
 

10. évfolyam 
William Shakespeare 
Francia klasszicista irodalom 
Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem 
Európai irodalom a 18. században 
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Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 
Európai irodalom a romantika, realizmus korában 
Katona József : Bánk Bán 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 
Petőfi Sándor 
Jókai Mór 

11. évfolyam 
Arany János 
Madách Imre : Az ember tragédiája 
Európai  epika és líra a romantika után 
Európai dráma a 19. század második felében 
Mikszáth Kálmán 
A Nyugat első nemzedéke 
Ady Endre 
Móricz Zsigmond 
Magyar avantgárd 
Kosztolányi Dezső 
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 
Babits Mihály 
 

12. évfolyam 
József Attila 
Epika és líra a 20. században és a kortárs irodalomban 
Drámairodalom a 20. században és a kortárs irodalomban 
Radnóti Miklós 
Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 
Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László 
Kortárs irodalom 
Regionális kultúra 
 
 

Történelem és állampolgári ismeretek 

9- 10. évfolyam 
Az őskor és az ókori kelet 
Az ókori Hellász 
Az ókori Róma 
A középkor 
A magyarság története 1490-ig 
A világ és Európa a kora középkorban 
Magyarország a kora újkorban 
Felvilágosodás, polgárosodás 
Újjáépítés kora Magyarországon 
Reformkor, Forradalom és szabadságharc Magyarországon 

11- 12. évfolyam 
Nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Kiegyezés és a dualzmus kora Magyarországon 
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Az első világháború és következményei 
Európa és a világ a két világháború között 
Magyarország a két világháború között 
A második világháború 
Hidegháborús konfliktusok 
Magyarország 1945 – 1956 között 
A szovjet tömb felbomlása 
A Kádár-korszak 
A demokratikus viszonyok Magyarországon 
Társadalmi ismeretek 
Állampolgári ismeretek 
Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Munkavállalás 
 

Idegen nyelvek 

Angol nyelv 

9. évfolyam 
You and your family 
Your house/ Flat and your room 
Shopping 

10. évfolyam 
Your life (Social life and family relationships) 
Your style (Describing places and personal style –clothes and accessories, shopping 
habits) 
Life events (birth, schools, moves, marriage, divorce, death etc.) 

11. évfolyam 
Healthy lifestyle (Food and drink, meals and meal times, relaxation and sport) 
Education  (Forms of education, Similarities and differences between Hungarian and 
British Education system) 
Getting a job (The job application process) 
 

12. évfolyam 
Environment protection (The most serious environmental problems, Ways of pro-
tecting the environment, Transport and the environment) 
Social relationships ( Describing social relationships in detail, The dangers of sociali-
sing on-line) 
Nutrition and health ( Comparing healthy and unhealthy ways of eating) 
 

Német nyelv 

9. évfolyam 
Unsere Familie- Familienmitglieder 
Feste und Feiertage 
Rollenverteilung in der Familie 
Unsere Wohnung 
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Die Stadt/Das Dorf,wo ich wohne 
Unsere Umwelt 
Das Wetter,die Jahreszeiten 

10. évfolyam 
Das Schulwesen  
Arbeit und Beruf-die Berufswahl 
Sprachenlernen 
Arbeit und Studium im Ausland 
Der Tagesablauf  
Gesunde Lebensweise 
Krankheiten-Heilmethoden 

11. évfolyam 
Speisen –Essgewohnheiten 
Freizeit- Hobby 
Unterhaltung 
Musik-Kino-Theater 
Reisen-Reisevorbereitungen 
Urlaubswünsche 
Verkehrswesen  

12. évfolyam 
Technik-Internet 
Medien 
Witschaft-Geld 
Einkauf 
Werbungen 
Dienstleistungen 
Kataloge-Internetkauf 
 
 
 
 

Matematika 

9. évfolyam 
Halmazok 
Számelmélet 
Algebra 
Valós függvények 
Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlet-rendszerek 
Euklideszi geometria : szerkesztések, számolási feladatok 
Vektorok 

10. évfolyam 
Négyzetgyök n-dik gyök 
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlet-rendszerek 
Trigonometria alapjai, trigonometrikus függvények 
Geometriai számítások : arányossági tételek 
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11. évfolyam 
Exponenciális és logaritmikus egyenletek 
Trigonometria általános háromszögekben, trigonometrikus egyenletek 
Koordináta-geometria 
Sorozatok 

12. évfolyam 
Térgeometria 
Kombinatorika 
Valószínűségszámítás 
Statisztika 
Gráfok 
Matematikai logika 
 

Fizika 

9-10. évfolyam 
Tájékozódás égen és földön 
A közlekedés kinematikai problémái 
A közlekedés dinamikai problémái 
A tömegvonzás 
Mechanikai munka, energia, teljesítmény 
Egyszerű gépek a mindennapokban 
Mechanikai rezgések és hullámok 
Energia 
A Nap 
Energiaátalakító gépek 
Hasznisítható energia, A hőtan 
Vízkörnyezetünk fizikája 
Hidro- és aerodinamikai jelenségek 
Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 
A hang 
Elektromosságtan 

11. évfolyam 

Fénytan 
Atomfizika 
A Naprendszer fizikai viszonyai 

Földünk és környezetünk (földrajz) 

9-10. évfolyam 
A Föld kozmikus környezete 
A földi tér ábrázolása 
A Föld szerkezete és folyamatai 
A légkör földrajza 
A vízburok földrajza 
A földrajzi övezetesség 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 
A világgazdaság jellemző folyamatai 
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Magyarország gazdaságföldrajza 
A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 
Az Európán kívüli kontinensek, országok gazdasági jellemzői 
Globalizáció 
 

Biológia-egészségtan 

10. évfolyam 
Mikróbák 
A növények világa 
Az állatok világa 
Élőlények és környezetük 
Az állatok viselkedése 
A Kárpát-medence élővilága 

11-12. évfolyam 
Sejttan 
Az emberi test 
A szervezet anyagforgalma 
Az immunrendszer és a bőr 
Az életműködések szabályozása 
Az ember viselkedése 
Örökléstan 
Szaporodás, szexualitás 
Biológiai evolúció 
 
 

Kémia 

9-10. évfolyam 
A víz 
Anyag tulajdonságai 
Anyagok szerkezete és változásai 
Anyagok körforgásban 
Fenntarthatóság és környezeti problémák 
Az energia 
Élelmek kémiája, Ételek, tápanyagok. Ősi és modern praktikák 
Kémia a mindennapokban 
 

Informatika 

9. évfolyam 
Az informatikai eszközök használata 
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 
Adatkezelés, adatfeldolgozás 
Problémamegoldás informatikai eszközökkel 
Algoritmizálás, adatmodellezés 
Egyszerűbb folyamatok modellezése 
Információkeresés, információközlési rendszerek 
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Információs technológián alapuló kommunikációs formák 
Médiainformatika 
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 
Az e-szolgáltatások 
Könyvtári informatika 
 

Etika 

11. évfolyam 
Alapvető etika 
Egyén és közösség 
Korunk kihívásai 
 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei  

A közismereti oktatás-nevelés folyamatában felsőbb osztályba az a tanuló léphet, 
akinek valamennyi tanév végi osztályzata legalább (2) elégséges. Aki a közismereti 
tantárgyak közül egy vagy két tantárgyból (1) elégtelen osztályzatot kapott, csak 
sikeres javítóvizsga után juthat felsőbb osztályba. Aki kettőnél több tárgyból kapott 
elégtelent az tantestületi döntés alapján vagy javítóvizsgával vagy csak évismétlés-
sel folytathatja tanulmányait. 

Az egyes vizsgatípusok kritériumai 

Különbözeti vizsga 
Különbözeti vizsgára a bizonyítvány benyújtásával lehet jelentkezni. A vizsgaenged-
ményt az igazgató adja (kivéve, ha valaki külföldi bizonyítvány alapján jelentkezik 
vizsgára). A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra terjed ki, amelyeket a tanuló 
– a bemutatott bizonyítványból megállapíthatóan – nem tanult. A tanuló egy-egy 
tanév anyagából ill. – összevontan – több tanév anyagából is kérhet vizsgaenge-
délyt. A különbözeti vizsga lebonyolítására az osztályozóvizsgára vonatkozó rendel-
kezések az irányadók. 

Osztályozóvizsga 
Az osztályozóvizsga ideje a tanév fele ill. vége. A vizsga napjait az ig. jelöli ki, erről a 
tanuló szülőjét, gondviselőjét legalább 1 héttel a vizsga előtt értesíti. A vizsga – a 
tantárgyak jellegének megfelelően – írásbeli vagy szóbeli, ill. írásbeli és szóbeli rész-
ből áll. Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 120 perc. Egy napon – legfeljebb – 2 
írásbeli vizsgát lehet tenni. Az írásbeli vizsgán tanári felügyeletet kell biztosítani. A 
dolgozatot az illetékes szaktanárok bírálják el, és a minősítést ráírják a dolgozatra, 
majd a szóbeli vizsga megkezdése előtt bemutatják az elnöknek. A szóbeli vizsgát 
vizsgabizottság előtt kell tenni. Elnöke az igazgató vagy megbízottja, tagjai – lehe-
tőleg – azok, akik a tanulót előzőleg tanították. A vizsgán az elnökön és a vizsgáztató 
szaktanáron kívül még legalább egy bizottsági tagnak kell lenni. Az osztályozóvizsga 
nem nyilvános. Az év végi elégtelen minősítésű osztályozóvizsgát javítóvizsga követ-
heti. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét félévkor 
a naplóba, az ellenőrzőbe, év végén a törzslapra, a bizonyítványba be kell vezetni, 
és fel kell tüntetni, hogy a tanuló az osztályzatát oszt. vizsgán szerezte.  
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A 2019/20. tanévtől a tanulók csoportbontásban tanulják az angol nyelvet (kezdő, 
haladó, érettségire felkészítő, nyelvvizsgára felkészítő csoportok).  
A komplex középfokú/felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diák igazgatói határo-
zattal mentesülhet az idegen nyelvi tanórák látogatása alól.  
Az a diák, aki osztályozóvizsgát, előrehozott érettségi vizsgát tett idegen nyelvből, 
félévkor szöveges értékelést kap (megfelelt vagy kiválóan megfelelt), nem kap 
tanév közben osztályzatot. 20/2012.(VIII.31.) „Ha a tanuló egy vagy több tantárgy 
több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, az osztályza-
tokat tanév végén a bizonyítványába, a törzslapba be kell jegyezni. Az egyes tan-
tárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tün-
tetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiálltásra kerülő év végi bi-
zonyítványba be kell írni.” 

 
Javítóvizsga 
A javítóvizsga ideje általában augusztus vége. A javítóvizsga napjait az igazgató 
jelöli meg, arról a tanuló szülőjét-gondviselőjét írásban értesíti. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy ha a tanuló indokolatlanul elmulasztja a vizsgát, tanulmányait csak az 
osztály megismétlésével folytathatja. Az a tanuló, aki halasztást kapott a javítóvizsga 
letételére, a következő felsőbb osztály munkájába bekapcsolódhat, és a – vizsga 
eredményétől függően – ott folytathatja tanulmányait vagy ismételni köteles az 
előző osztályt. A vizsgáztatás eljárása az oszt. vizsgáéhoz hasonló. A szóbeli javító-
vizsgán a feladatokat előre ki kell adni, hogy megfelelő idő álljon a tanuló felkészü-
léséhez. A feleletek maximum időtartama 15 perc. A sikertelen javítóvizsga nem is-
mételhető! 
 

Az otthoni (kollégiumi) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatá-
rozásának elvei és korlátai 

A házi feladat meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladat a szaktanár által kijelölt feladat, melyet a tanulók az iskolán kívül ol-
danak meg. 
Az önállóan megoldandó feladat célja, hogy a diák megtudja milyen nehézségei 
vannak az adott anyagrésszel kapcsolatban, a tanár pedig  kapjon visszajelzést, 
hogy mit és mennyit kell még a diákokkal gyakoroltatni. 
A házi feladat lehet írásbeli és szóbeli feladat, mely elősegíti a tananyag ismétlését, 
gyakorlását. Új anyagrészt, ismeretlen fogalmakat nem lehet házi feladatul feladni. 
A tanárnak minden órán időt kell szakítani a házi feladat előkészítésére, magyará-
zatára.  
Az otthoni feladat mindig legyen előkészített, arányos és a diákok tudásszintjéhez 
igazodó. 

A házi feladat javítása, ellenőrzése, értékelése 

A házi feladat lehetőség szerint kerüljön ellenőrzésre: 

ez történhet közösen a tanórán. 
egyénenként (a tanár beszedi a feladatokat) 
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A tanár értékelheti a feladatokat: 

szóban (a tanuló javítja) 
írásban (a tanár javítja) 
érdemjeggyel (leosztályozza) 

Év elején a szaktanárok megbeszélik a tanulókkal, hogyan értékelik majd a házi fel-
adatokat. 
A tanulóknak adhatók hosszabb feladatok is (pl. szöveg fordítása, megtanulása, 
stb.), amelyeket a fent leírt módon kell ellenőrizni. 
A tanár adhat olyan feladatokat otthonra, melynek megoldásához, kidolgozásához 
több nap, esetleg hét szükséges. 
(Pl. felkészülés egy- egy témából, házi fogalmazás, hosszabb tétel kidolgozása.) 
Ez esetben pontosan megadja a tanulóknak a határidőt, amikorra el kell készíteniük, 
és ad hozzá segédanyagokat, megoldási javaslatokat, megoldási útmutatót. 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek és eszközök 

A tanulók fizikai állapotának mérése az NETFIT fizikai fittség – mérő módszer alapján 
történik. 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 
amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
Testmagasság mérése 
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközök:  
mérési útmutató,  
hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, oktató DVD 

tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, hajlékony-
ságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, bioimpedencia-
analizátor) 
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A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának a 2020-as NAT-hoz illesz-
kedő irányelvei 

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk a sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelvét.  

A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alap-
dokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcs-
kompetenciák, illetve a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok – a 
sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.  

„A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” -t iskolánkban a 
sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval integráltan szervezett nevelé-
sére-oktatására alkalmazzuk. 

Magyar nyelv és irodalom 

A grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az 
írott nyelv területén kiemelten fontos. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fej-
lesztése szükséges a dekódolás tanítása előtt. Az olvasás, írás kognitív bázisképessé-
geinek megalapozása elengedhetetlen előfeltétele az olvasástanulás megkezdé-
sének. A szódekódolás tanítása, a betű-hang asszociációk kialakítása kellő módszer-
tani tudatossággal és a gyermek haladásához igazított idői ütemezéssel történjen! 

A grafomotoros ügyetlenség gyakran okoz technikai értelemben nehézséget az írás-
tanulás során, a lassú írástempó mellett a nehezen olvasható vagy olvashatatlan 
íráskép is jellemző lehet. Éppen ezért lényeges, hogy a késleltetett, elnyújtott írásta-
nítást grafomotoros alapozás előzze meg, a finommotoros tevékenységek számta-
lan lehetőségét kiaknázva. Az íráskép zavarában érintett gyermekeknél a szépírás, 
külalak és füzetvezetés értékelése a rendezettségre való törekvés és a gyermek ké-
pességeinek, önmagához mért haladásának figyelembevételével történjen! Hason-
lóképp az olvasás és szövegértés értékelésekor is az önmagához mért fejlődést fi-
gyelembe vevő fejlesztő értékelés kerüljön előtérbe! Szükség lehet egyes tananyag-
részek értékelése, minősítése alóli felmentésére, illetve a kézírás helyett számítógép 
használatának engedélyezésére (pl. házi feladatok, beadandók nyomtatott vagy 
elektronikus formában való leadására), folyóírás helyett nyomtatott betűvel való írás 
jóváhagyására. 

Az olvasás gördülékenységének, fluenciájának elősegítése szükséges változatos szö-
vegek páros, közös, paralel, ill. váltott hangos olvasásával. 

A tanulási zavarral és figyelemzavarral küzdő tanulóknál szükséges lehet a szöveg 
adaptálása (nagyobb, eltérő színű betűk, a szöveg egyszerűsített, rövidített verzió-
jának elkészítése). A szövegértés fejlesztése elősegíti a mindennapi és az irodalmi 
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szövegek befogadását, majd az azokkal való tovább dolgozást, tovább gondolko-
dást. 

Amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a 
nyelv különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton informá-
cióhoz juttató oktatás. Érdemes a mindennapi élettel összefüggő, a tanuló szemé-
lyes élményeihez és érdeklődéséhez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

A nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása mind a be-
menetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a fel-
dolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) hangsúlyos. A mentális 
lexikon és az ahhoz történő hozzáférés, a fogalomalkotás folyamatos fejlesztése ki-
emelt feladat. 

 Matematika 

A matematika területén az érintett tanulók heterogenitása miatt nagy egyéni elté-
résekre számíthatunk. Egyes egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló esetén 
pont ezen a területen jelentkezik a gyermek kiemelkedő képessége, tehetsége, mi-
közben súlyos olvasási zavarral küzd. Más esetben a matematikai képességek érin-
tettsége olyannyira jelentős, hogy szükséges lehet a tantárgy vagy az aritmetikai 
tantárgyrész alóli felmentés vagy segédeszköz-használat, pl. számológép biztosí-
tása, szorzó- és bennfoglaló tábla, korong, rehabilitációs foglalkozásokon használt 
eszközök, számológép (esetenként nagyobb kialakítású négyzethálós füzet) haszná-
lata (szükség esetén más tanórákon is, pl. fizika, kémia, történelem, természettudo-
mány). Ajánlott lehet ezeken a tanórákon – a tanuló egyéni sajátosságaihoz iga-
zodva – a képletek, esetleg definíciók számonkérése (pl. a megfelelő nyelvi, emlé-
kezeti kompetenciákra támaszkodva), illetve szükség esetén bizonyos tantárgyré-
szek értékelése alóli mentesítés biztosítása. 

Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési ne-
hézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a 
verbális absztrakciónak a fejletlensége. A mennyiségekkel és a számossággal kap-
csolatos ismeretek tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a 
számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén stb.) különös figyel-
met kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális 
együttműködésére, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az 
analóg cselekedtetésre, mindvégig verbális megerősítéssel kísérve. Rendkívül fontos 
az analóg, bevéső, ismétlő-rendszerező gyakorlás végzése is. A geometriai ismere-
tek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettsé-
gére, a téri tájékozódás zavarára, ill. geometriai szerkesztéseknél, koordinátatenge-
lyen való jelöléseknél a kivitelezési nehezítettségre (vizuomotoros koordináció, praxis 
zavara). A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális szemléltetéssel és tan-
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anyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti al-
kalmazásával is támogatható, ám elsősorban a metakogníció, a nyelvi kompeten-
ciák és gondolkodás fejlesztésével valósulhat meg. 

Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az időbeli tájékozódás fejlesztésére és a szeria-
litásos feladatok gyakorlására. 

A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövete-
lése a szóbeli kifejezés erősítésének fontos eszköze, a szabályok, definíciók precíz el-
várásának elkerülésével. 

A kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredmé-
nyes fejlesztést. 

Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

Az olvasás és szövegértés nehézsége hátráltathatja a társadalmi folyamatok össze-
függéseinek, mozgatórugóinak megértését. 

Az idővel kapcsolatos fogalmak, a történelmi időszemlélet kialakulása szintén ne-
hézséget okozhat. A gyenge verbális emlékezet miatt problémát jelenthet egyes 
gyermekeknél az évszámok precíz bevésése, az idegen szavak (történelmi szemé-
lyek, helynevek, fogalmak) pontos memorizálása. A vizuális segédeszközök alkalma-
zása és a kapcsolódó elvárások egyénre szabott csökkentése segítheti ezen nehéz-
ségek minimalizálását. A nyelvi érintettség miatt bizonyos absztrakt fogalmak meg-
értése és használata is nehézséget jelenthet. Érdemes a tananyag-feldolgozás előtt 
fogalomlistát, ill. vázlatot adni a tanulóknak. A tanulás további támogatásához ké-
pek, az összefüggéseket szemléletesen ábrázoló gondolattérképek használata is ki-
emelt jelentőségű, magasabb szinten azok készítésének a megtanítása is célul tűz-
hető ki az önálló tanuláshoz. 

Külön figyelmet kell fordítani a térképhasználat tanítására és gyakoroltatására, mivel 
a tanulók ezen csoportjának sok esetben nagy kihívást jelent az absztrakt ábrákon 
való tájékozódás. Ide tartozik a grafikonok, táblázatok, diagramok értelmezése is, 
melyek a történelmi, társadalomismereti tananyag szerves részét képezik, és elem-
zésük a tantárgyi követelményrendszerhez tartozik. 

Fontos a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való ki-
próbálása, a dramatizálás, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a min-
dennapi tapasztalathoz köthető társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók köz-
vetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A tanuló mindig lássa maga 
előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, eset-
leges feladatát, képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen 
érintő részében véleményének megfogalmazására és az önképviseletre! 
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Erkölcs és etika 

Csakúgy, mint a Történelem és állampolgári ismeretek tanulási terület esetében, a 
szövegértési és figyelmi nehézségek hátráltathatják az összefüggések megértését, a 
tanulságok generalizálását. Figyelmet kell fordítani a tanuló szükségleteihez igazodó 
szövegmennyiségre, tagolásra, a magyarázatok részletezettségére, a megértés el-
lenőrzésére. A tanulási terület témái közül az önszabályozás, a társas-emocionális 
szabályok, az etikai normák, a másság elfogadása, a tolerancia, a pozitív diszkrimi-
náció, a jogérvényesítés és általában a speciális szükségletekhez, fogyatékosságok-
hoz kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos az érintett tanulók szempontjá-
ból, egyrészt ezek mind támogatják azokat a fejlesztési nevelési célokat, amik az 
egyéni fejlesztési tervben is hangsúlyos, másrészt az aktuális és későbbi életvezetés 
szempontjából a mindennapi életben is azonnal hasznosuló tudástartalmakat jelent-
nek minden osztályfokon. 

Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, ké-
mia, fizika és földrajz 

A természettudományok gyakran az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
erősségei közé tartoznak, ez a terület különösen az ADHD-ban érintett gyerekek ese-
tében a kíváncsiság, kreativitás és alkotó fantázia kiteljesedésének terepe lehet. A 
tanuló érdeklődése és figyelme könnyebben felkelthető és fenntartható, motoros 
aktivitása kevésbé kifejezett, amikor számára is motiváló tartalmak kerülnek át-
adásra. A Természettudományok tanulási terület a témák gazdagsága és sokszínű-
sége okán támogathatja a kiemelt fejlesztési célok megvalósítását. 

Mindemellett külön figyelmet kell fordítani a szakszavak bevésésére, a térképen való 
tájékozódás gyakorlására, az összefüggések logikájának megértetésére. A kémia és 
fizika tantárgyak során elsősorban a szöveges, illetve számításos feladatok során szo-
rulhatnak külön megsegítésre a számolási és/vagy olvasási zavarral küzdő tanulók, 
valamint a kísérletek, mérések kiemelt figyelemkoncentrációt és pontosságot igé-
nyelnek, a szerialitás (sorrendiség) figyelembevételével, ami szintén nehezített fel-
adat lehet. 

Idegen nyelv 

Fontos célkitűzés az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátossá-
gainak, valamint nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli 
kommunikáció fejlesztése, figyelembe véve az egyéb pszichés fejlődési zavar követ-
keztében érintett nyelvi funkciókat. A nyelvi zavar esetenként olyan súlyosságú, 
hogy szükségessé válhat a tanulót a tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól men-
tesíteni. Az élő idegen nyelv ismeretének jelentősége egyre erőteljesebb, így ezt a 
lehetőséget alapos mérlegelés, szakmai megfontolás után ajánlott biztosítani. 
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Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helye-
zése javasolt. A tudásátadás során szükséges a figyelemfenntartás, a feladatszerve-
zés és a motiváció felkeltésének vizuális támogatása, a párhuzamosan több csator-
nán történő szemléltetés. Javasolt a memoriterek kisebb részletekben valók kérde-
zése szóbeli beszámolók során. 

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő tanulók esetében főleg a 
szóbeli kommunikáció magabiztos alkalmazásának elsajátítása a cél. Ennek során 
sok esetben méltányosan, az egyéni fejlődési lehetőségeket figyelembe véve kell 
megítélnünk a kiejtési és nyelvhelyességi kérdéseket; elsősorban a beszédbátorság 
elérése lehet a célunk. Az írásbeli kommunikáció használatát, a differenciált fejlesz-
tés mellett, az IKT-alapú olvasó- és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 

Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 

A Művészetek tanulási területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapeda-
gógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

Bizonyos tanulók a művészetek terén kimagasló képességgel bírnak. Ezekben az ese-
tekben nagyon fontos a tehetség kibontakozásának támogatása. Szintén nagy sze-
repe lehet a művészeti nevelésnek a szabadidő hasznos eltöltésében és a társas 
kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az önkifejezésben. Más gyermekeknél a 
grafomotoros ügyetlenség nehezítheti a kreatív alkotás kifejeződését. 

 Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása lehet a tanulók erőssége. A digi-
tális kompetenciák elsajátítása és alkalmazása több szempontból is kiemelt szerepet 
játszhat az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóknál. A digitális technoló-
gia nyújtotta lehetőségek egyfelől kiemelt jelentőséggel bírnak a tudásterületek, 
tananyagok egyéni szükségletekre, preferenciákra szabásában, adaptálásában. 
Másrészt a sokszor jól működő algoritmikus, komputációs gondolkodás fejlesztésének 
eszközei is. Az életpálya-építés, pályaorientáció szempontjából szintén kiemelt sze-
repe van a tantárgy tanulásának. Fokozott jelentőséggel bír a hétköznapi életet, 
ismeretszerzést és -elsajátítást, valamint a tanulást könnyítő alkalmazások készség-
szintű használatának elsajátítása. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület fejlesztési feladatainak megvaló-
sítása során javasolt a szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása, ill. 
azok elemeinek megvalósítása a tanórán, továbbá ajánlott a kiegészítő egészség-
ügyi ellátáson belül gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása is. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figye-
lemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe he-
lyezése a helyi tanterv készítésénél. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvei 2020. szeptemberétől ki-
menő rendszerben 

A célok, feladatok meghatározásánál, a tananyag-feldolgozás során figyelembe 
vesszük a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira 
jellemző – módosításait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosítunk. Az értékelés és minősítés alól felmentett tanulók egyéni haladá-
sát a szöveges értékelések tartalmazzák. 

A differenciált tananyag-feldolgozás lehetővé teszi az eltérő ütemben haladást, az 
egyéni képességekhez valóalkalmazkodást. Biztosítjuk a tanítási folyamatban a sa-
játos nevelési igényhez igazodó segédeszközök használatát. 

A mozgáskorlátozott, a látássérült, a hallássérült, a beszédfogyatékos, autizmus 
spektrumzavarral és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóinkra az általános cé-
lok, feladatok is vonatkoznak. 

Minden sérüléstípusra az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveiből kiemeljük a 
speciális vonatkozásokat. 

Magyar nyelv és irodalom 

Hallássérült tanulók 

Komplex nyelvi fejlesztésre van szükség a hallássérült tanulók esetében, speciális 
feladatokkal, módszerekkel a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátí-
tásának céljából. A tananyagot differenciáljuk, redukáljuk, és helyettesítjük az iro-
dalmi műveket a tanulók nyelvi állapota, fejlettségi szintje szerint. 
 
 
Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

Az egyes tantárgyak témaköreit, azok tartalmát és követelményeit a tanulók 
egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesítjük. A tanítási-tanulási folya-
matot speciális pedagógiai módszerekkel és eszközökkel segítjük. 

Kiemelten kezeljük az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommuniká-
ció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen megjelennek.  

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fej-
lesztése, az olvasásértés fejlesztése a kiemelt cél. 
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Történelem és társadalomismeret 
 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

Az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó 
kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvé-
nyesíthetőek, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszer-
rel és eszközzel segíti mindezt. 

Kiemelten kezeljük az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommuniká-
ció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen megjelennek. Célzottan 
mégis a Történelem és társadalomismeret, a Művészetismeret-kommunikáció és az 
Alkotás tárgyakban kapnak nagy szerepet. 

Matematika 

Hallássérült tanulók 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irány-
adóak, de a matematika műveltségi területhez tartozó tartalmak, és fejlesztendő 
képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a 
tanulók egyéni fejlődésének függvénye. A fejlesztés kiemelt feladatai közé tartozik 
a felzárkóztatás, differenciálás, valamint a tehetséggondozás. A kerettanterv/helyi 
tanterv szintjén az egyes tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 
módon differenciálunk. 

A hallássérülésből adódó szókincs-, és beszédértésbeli, a szövegértő olvasásbeli el-
térések kihat/hat/nak a gondolkodási műveletek flexibilitására. A matematikai 
gondolkodás fejlesztését a tevékenykedtetéssel, a manipuláció, a speciális szem-
léltetés és tananyagok – interaktív tábla és digitális tananyagok alkalmazásával 
valósítjuk meg. 

A valóságos élethelyzetekben előforduló matematikai tartalmak megragadása 
mellett egyidejűleg az ezt leíró nyelvi kifejezésformák begyakorlását a gyógypeda-
gógus bevonásával valósítjuk meg. 

A matematikai tartalmakat a szókincsüknek, szövegértésüknek, nyelvi fejlettségük-
nek megfelelő szintű szöveges feladatokban reprezentáljuk számukra. 

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a szemléltetést, melyben a valós élethelyzetek meg-
élése, és a verbális megfogalmazással kísért konkrét tárgyi tevékenykedtetés to-
vábbra is központi szerepet kap az interaktív tanulási lehetőségek alkalmazása 
mellett. 

A matematikai jelrendszer – matematikai jelek, formulák – készségszintű alkalma-
zása a gondolkodásfejlesztés mellett elősegíti a nyelvi kompetencia fejlődését is. 



159 
 

Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a hallássérült gyermekeknek 
a matematikai kompetencia kialakulásához több időre, rendszeres gyakorlásra, is-
métlésre van szükségük, ezért biztosítjuk a korrepetálás lehetőségét. 

Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, 
ezt a motivációt kihasználjuk matematika órákon is. 

A helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez illeszkedő 
módon differenciálunk, egyes esetekben a szakértői vélemény alapján és az érett-
ségi követelmények figyelembe vételével redukáljuk az ismeretanyagot. 

Pszichés fejlődési zavar 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók számára szervezett 
habilitációs-rehabilitációs foglalkozás, korrepetálás a szakértői bizottság szakértői 
véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségle-
teik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően 
történik. 

A helyi tantervben foglalt tananyagot a tanulók egyéni adottságainak figyelem-
bevételével érvényesítjük, a tanítási-tanulási folyamatot speciális pedagógiai mód-
szerekkel irányítjuk. Kiemelten foglalkozunk ebben a csoportban a diszkalkuliás ta-
nulókkal. 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-
san akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési fel-
adatokat igyekszünk megvalósítani, de a matematikai műveltségi területhez tar-
tozó tartalmak és a matematikai kulcskompetencia (fejlődési útjai, módjai és kiala-
kulásuk időtartama) egyénenként módosulhat, a tanulók egyéni fejlődésének 
függvénye. 

Gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók 

A gyengénlátó, aliglátó tanulók matematika oktatásának is kiemelt területe a biz-
tos számolási készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség fejlesz-
tésére, az ismerethordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) 
használatára. 

Szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) eszközöket kell 
használni (speciális vonalzó, körző stb.); 

Amennyiben szükséges, speciális szemléltetést és segédeszközöket biztosítunk, így 
a gyengénlátó, aliglátó tanuló is megismerheti és használhatja a matematikai jele-
ket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, grafikonokat. 

A geometria tanítása során a vizuális észlelést lehetőség szerint kiegészítjük tapintá-
sos megismeréssel. 
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Az értékelés során engedmények tehetők a mérés, szerkesztés pontossága, grafi-
konkészítés, térbeli építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

Szükség esetén a feladatok megvalósításához hosszabb időkeretet biztosítunk, az 
értékelés során figyelembe vesszük az egyéni adottságokat. 

Idegennyelvi kommunikáció 

Hallássérült tanulók 

A siket és nagyothalló tanulók oktatásában az élő idegen nyelv műveltségi terület 
tanítása a nyelvi fejlettségi szint függvényében történik. Az oktatás folyamatában 
jelentős hangsúlyt kap az írásos forma. 

Az értékelés alól felmentett tanulók számára szervezett foglalkozások elsődleges 
célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az idegennyelvi készségek 
fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulására történő felkészítés. 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

Az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó 
kerettanterv ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvé-
nyesíthetőek, a tanítási-tanulási folyamat azonban speciális pedagógiai módszer-
rel és eszközzel segíti mindezt. 

Kiemelten kezeljük az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommuniká-
ció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen megjelennek. 

Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereit helyezzük elő-
térbe. 

Természettudomány 

Hallássérült tanulók 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irány-
adóak, de a természettudomány műveltségi területhez tartozó tartalmak, és fej-
lesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) min-
denkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei. 

A hallássérült gyermek/fiatal esetén az egyes természeti folyamatok megértését, 
szemléltetés, modellezés, tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítjük. (Pl. te-
repasztalok, tanulmányi séta, kirándulás, természetfilmek, digitális tananyagok, in-
teraktív tábla használata). 

Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, 
ezt a motivációt kihasználjuk természettudomány órákon is. 
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Figyelembe vesszük a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, 
a követelmény, az értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

A helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez illeszkedő 
módon differenciálunk, egyes esetekben a szakértői vélemény alapján és az érett-
ségi követelmények figyelembe vételével redukáljuk az ismeretanyagot. 

Pszichés fejlődési zavarral rendelkező tanulók 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-
san akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési fel-
adatokat igyekszünk megvalósítani, de a természettudomány műveltségi terület-
hez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, mód-
jai és kialakulásuk időtartama) egyénenként módosulhatnak, ez a tanulók egyéni 
fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben foglalt tananyagot a tanulók egyéni adottságainak figyelem-
bevételével érvényesítjük, a tanítási-tanulási folyamatot speciális pedagógiai mód-
szerekkel irányítjuk. (Fejlesztő foglalkozás). 

Földrajz 

Hallássérült tanulók 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irány-
adóak, de a természettudomány műveltségi területhez tartozó tartalmak, és fej-
lesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) min-
denkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei. 

A hallássérült gyermek/fiatal esetén az egyes természeti folyamatok megértését, 
szemléltetés, modellezés, tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítjük. (Pl. te-
repasztalok, tanulmányi séta, kirándulás, természetfilmek, digitális tananyagok, in-
teraktív tábla használata). 

Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, 
ezt a motivációt kihasználjuk természettudomány órákon is. 

Figyelembe vesszük a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, 
a követelmény, az értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

A helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez illeszkedő 
módon differenciálunk, egyes esetekben a szakértői vélemény alapján és az érett-
ségi követelmények figyelembe vételével redukáljuk az ismeretanyagot. 

Pszichés fejlődési zavarral rendelkező tanulók 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-
san akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési fel-
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adatokat igyekszünk megvalósítani, de a földrajz műveltségi területhez rendelt tar-
talmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulá-
suk időtartama) egyénenként módosulhatnak, ez a tanulók egyéni fejlődésének 
függvénye. 

A helyi tantervben foglalt tananyagot a tanulók egyéni adottságainak figyelem-
bevételével érvényesítjük, a tanítási-tanulási folyamatot speciális pedagógiai mód-
szerekkel irányítjuk. Egyes esetekben a szakértői vélemény alapján és az érettségi 
követelmények figyelembe vételével redukáljuk az ismeretanyagot. 

A gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók 

Célunk, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanuló természettudományos kompetenci-
ája kiterjedjen a gyengénlátással kapcsolatos biológiai és fizikai ismeretekre is. 

A tartalom feldolgozása során biztosítjuk a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára 
használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzé-
sek stb.). Színvak tanulók számára speciális térképeket használunk. 

A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, de a gyen-
génlátó, aliglátó tanulók által használt eszközzel kell eleget tenniük. 

Ha szükséges, az aliglátó tanuló számára engedmény adunk a térképről történő 
helymeghatározás leolvasásában, távolságmérés pontosságában. 

Szükség esetén a feladatok megvalósításához hosszabb időkeretet biztosítunk, az 
értékelés során figyelembe vesszük az egyéni adottságokat 

Testnevelés 

A célok, feladatok meghatározásánál, a tananyag-feldolgozás során figyelembe 
vesszük a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira 
jellemző – módosításait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, ennek alapján egyéni haladási 
ütemet biztosítunk. Az értékelés és minősítés alól felmentett tanulók egyéni haladá-
sát a szöveges értékelések tartalmazzák. 

A differenciált tananyag-feldolgozás lehetővé teszi az eltérő ütemben haladást, az 
egyéni képességekhez való alkalmazkodást. Biztosítjuk a tanítási folyamatban a sa-
játos nevelési igényhez igazodó segédeszközök használatát. 

Minden sérüléstípusra az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveiből kiemeljük a 
speciális vonatkozásokat. 
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Hallássérült tanulók 

A testnevelés kiemelt speciális céljai közé tartozik a hallássérült tanulóknál esetle-
gesen előforduló mozgáskoordinációs zavarok és a térbeli orientációs zavarok kor-
rekciója, a meglévő jó adottságok továbbfejlesztése, fizikai kondíció növelése és 
az egészséges életmódra nevelés. Versenyhelyzetekben a halló társakkal való 
együttműködési készség, kapcsolatok kialakítása. 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

Kiemelt speciális cél a szenzomotoros integráció megteremtése, a téri orientáció 
fejlesztése. Hiperaktivitással és figyelemzavarral küzdő tanulók esetében a csapat-
játékok során erősíteni kell a szabálytartást, az egymásra figyelést, az együttműkö-
dési készség fejlesztését. 

 

A SZAKGIMNÁZIUM SZAKMAI PROGRAMJA 

 

Iskolánkban a párhuzamos művészeti képzés szakmai programja, valamint hat (jazz-
zenész, táncos, grafikus, festő, szobrász, mozgókép- és animáció készítő) szakképe-
sítés esetében az érettségire épülő szakgimnáziumi képzés kap helyet a szakmai 
programban.  A teljes szakmai ismeretanyag az illetékes szaktárca által kiadott köz-
ponti programban szerepel. 
 

Az iskolai képzésben megszerezhető szakképesítések ideje, szakaszai és jogi hát-
tere 

Az iskolai képzés ideje: 

Az intézmény feladatait a 9-12. évfolyamon párhuzamos képzés keretében és a 13. 
a szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítéssel folyik. 

A képzés szakaszai: 

A szakgimnázium a 9-12. évfolyamokon felkészít a szakmai érettségit is adó érettségi 
vizsgára, a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint a 12. évfolyamot 
követően, az érettségihez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó 
szakképesítés szakmai vizsgájára. Ez utóbbi feladatát a 13. évfolyamon végzi. 
Igény esetén indítunk kétéves szakképző évfolyamot – a nálunk, helyben, illetve má-
sutt - érettségizett fiataloknak az általunk oktatott szakmákban egy-egy csoporttal. 

A képzés kimenetei: 

A szakgimnáziumi képzés, az érettségi vizsgát követően az Országos Képzési Jegy-
zékben meghatározott, és az intézményben folyó szakképzésben elsajátítható szak-
képesítés megszerzésére szervezett szakmai vizsgával zárul.  
Az iskola szakmai vizsgát a május – júniusi vizsgaidőszakban szervez. 
A szakmai vizsgán kívül pótló és javító szakmai vizsgát szervezünk, de csak a május-
júniusi vizsgaidőszakban. 
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A szakmai vizsgára májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén február hónap 15. napjáig le-
het jelentkezni. 
A tanév rendjében kell meghatározni az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli vizsgarész 
lefolytatására rendelkezésre álló vizsgaidőszakot. 

A megszerezhető szakképesítések a következők:  

Festő (általános festő, díszítő festő) 
Grafikus (alkalmazott grafikus, képgrafikus) 
Mozgókép- és animáció készítő 
Jazz-zenész, Jazz-énekes (gordon, harsona, gitár, basszusgitár, billentyűs hangszerek, 
szaxofon, klarinét, trombita, dob, zongora) 
Táncos (kortárs-, moderntáncos ) 
Szobrász (díszítőszobrász, kőszobrász, bronzműves és szoboröntő) 
 
 
2021-től  felmenő rendszerben  megszerezhető szakképesítések a következők:  
 
képző- és iparművészeti munkatárs (festő, szobrász, művészeti grafikus, mozgókép- 
és animációtervező) 
jazz zenész                                                      
táncos (kortárs-, modern táncos)               
 

A képzés rendje: 

A képzés a szakgimnáziumi osztályokban három / zenei, tánc, képző - és iparművé-
szeti/ tagozaton folyik. Az iskola egységének biztosítása érdekében törekedtünk a 
tanterv és óraterv, jogszabályok adta keretek közti egységesítésére. 
Az adott évfolyamon működő tanulócsoportok - mivel a tanulói jogviszony keletke-
zéséhez a tanuló jelentkezésére és sikeres felvételi vizsgájára van szükség- egyéni 
érdeklődés és egyéni képesség, valamint a törvény és a szakképzés programja sze-
rint kerülnek kialakításra. 
A tanórán kívüli foglalkozások esetében a csoportok kialakításának szempontjai- a 
fentieken túl- kiegészülnek a tagozatokon oktatott szakok közötti átjárhatóság lehe-
tőségének biztosításával. 
A tanórán kívüli foglalkozásoknak a szak és általános műveltség elmélyítésén, széle-
sítésén, a kettő harmóniájának megteremtésén túl, fontos feladata a párhuzamos 
képzés magas óraszámaiból adódó egyoldalúságok kompenzálása. 
A tanítási év 36 hétből áll. Az érettségi és a szakmai vizsga évében, vagyis a 12 és 
13. évfolyamokon csak 32 héttel számolunk. Ezen felül, mivel a tanév általában 185 
napból áll, így a rendelkezésünkre álló plusz egy hetet a szakokhoz kapcsolódó 
egyéb szakmai tevékenységhez pl. tanulmányi kirándulások vesszük igénybe. A 9-
10-11-12. évfolyamokon a tanítási időn túl 160 órás – tanévek között elosztott - össze-
vont gyakorlat végzése szükséges.  
 

Felvétel az iskolába 

A felvételi vizsgák tagozatonként eltérőek. 

Zeneművészeti Tagozat: 
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A tanulók felvételének feltétele a szakmai előképzettség. 
A tanuló feleljen meg az alapfokú művészeti oktatás utolsó évfolyamának megfe-
lelő hangszeres és elméleti követelményeknek, amelyről a felvételi vizsgán ad szá-
mot. 
A felvételin a szakmai tudás mellett elsődleges szempont a képesség és a fejleszthe-
tőség. 
A szakmai alkalmassági vizsga időpontja a mindenkori tanév rendjéhez alkalmazko-
dik. 
A szakmai alkalmassági vizsga két részből áll: 

elméleti írásbeli és szóbeli meghallgatás 
gyakorlati vizsga (hangszeres meghallgatás) 

A gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgát szakonként végezzük. A meghallgatás 
után felvehető tanulókról az igazgató dönt. 

Képző- és iparművészeti tagozat: 

A Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola Képző- és Iparművészeti Tagozatának felvételi rang-
sorát az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg. 
Az alkalmassági vizsga a tanulóknak a tagozaton folytatandó tanulmányaikhoz 
szükséges általános képességeket - rajzkészség, formaérzék, színérzékenység, kreati-
vitás, verbális képességek - méri. Az alábbi feladatok közül tartalmazhat szükség sze-
rinti számút és fajtájút. 

tanulmányrajz egyszerű használati tárgyak és geometrikus testek csendéletszerű be-
állítása alapján 
fejrajz vagy mozdulatvázlat élő modell után 
plasztikai feladat 
színes anyaggal megoldott kreatív feladat 
a jelentkezőkkel folytatott rövid beszélgetés 

Az alkalmassági vizsga feladatainak megoldását a következő évben induló szakok 
szak- és rajztanáraiból alakított vizsgabizottság értékeli, majd a jelentkező tanulókat 
az eredményeik alapján sorrendbe állítva kialakítja a megfeleltek listáját, melyről ja-
vaslatot tesz az igazgatónak. Ez az alkalmassági vizsga egyfordulós. 

Táncművészeti Tagozat: 

Szakmai előképzettség, követelmények: 

Pályaalkalmassági követelmények: Arányos testalkat, egyenes tartás, kifejező arc, 
megnyerő fellépés, jó alak, hosszú végtagok, megfelelő tágság, rugalmasság. 

Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges. 

A szakmai alkalmassági vizsga tartalma és módja: 

A szakmai alkalmassági vizsga felvételi bizottság előtt történik, melyek tagjai a tago-
zat szakmai tanárai. A bizottság elnöki tisztét a mindenkori tagozat vezető látja el. 
A felvételin a tagozat pedagógusai által összeállított, bemutatott feladatok kerül-
nek értékelésre, önálló produkció bemutatása nem szükséges. A felvételi feladatok 
a jelölt ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, mozgásemlékezetét, éneklési készsé-
gét, fizikai állapotát, szakmai érdeklődését, pályaválasztásának komolyságát vizs-
gálják. Minden felvételiző a választott táncműfajtól függetlenül, ugyanazt a feladat-
sort végzi el.  
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Az alkalmassági vizsgán szerezhető pontok összege alapján az így kialakított rang-
sort javasolja a tagozatvezető az igazgatónak felvételi döntésre. 

Átvételre vonatkozó szabályok: 

Ha a tanuló hasonló szakképzést folytató iskolából kíván átjelentkezni, úgy átvétele 
az igazgatási szabályok figyelembevételével történik meg. Más iskolatípusból való 
átlépés a fenti szabályokon túl csak a jogszabályi és a felvételi követelmények telje-
sítésével lehetséges. 
 
 

Szakképzési kerettanterv 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 
A szakképzés jogi háttere az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv 
kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet 
módosításáról. 
 

Képzőművészeti munkatárs  

 
Tanárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.  

Művészettörténet 1 2 2 2 2 

Rajz-festés-mintázás 5 6 6 6 8 

Tervezés és technológia 2 2 2 2 5 

Prezentáció     1     

Szakmai idegen nyelv         4 

Szoborkészítés 

4 4 4 5 12 
Grafikai elmélet és gyakorlat 

Mozgókép- és animációkészí-

tés 

Festészet 

Összesen 12 14 15 15 31 

 
Festő kerettanterv 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01 

A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs  

Szakirány megnevezése: Festő 

Tanulmányi terület: Művészet 

Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5   

Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2  
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Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 

 
9. év-
fo-
lyam 

10. év-
folyam 

11. év-
folyam 

12. év-
fo-
lyam 

5/13. 
évfo-
lyam 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / hetente 

8 9 8 8 31 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / évente 

288 324 288 248 961 

A szakképesítési minimum 
óraszám összesen a 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

1148* 961 
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Művészetek** 1 1 1 - - 
Heti, szabadon fel-
használható órake-
ret 

2 2 2 4 - 

40 órás időkeretig 
felhasználható óra-
számok*** 

6 6 6 6 - 

Helyi szinten szak-
mai képzésre fordít-
ható maximum óra-
szám / hetente 

17 18 17 18 35 

A szakképesítésre 
fordítható maxi-
mum óraszám / 
évente 

612 648 612 558 1085 

A szakképesítési 
maximum óraszám 
összesen 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

2430* 1085 

 
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 
9-12. évfolyamokban. 
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óra-
száma a szakmai óraszámra csoportosítható át. 
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális 
szakmai órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola 
a pedagógiai programjában rendelkezik. 
 
Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 

 
1/13. évfo-

lyam 
 

2/14. évfo-
lyam 

Összes óra-
szám 

1148* 961 2109 
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A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere 
megegyezik az 5 évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi 
rendszerével.  

 

Festő szakirányú szakképesítés programkövetelmény moduljai, tantárgyai és téma-
körei 
 

1.
 

M
ű

vé
sz

e
te

lm
é

le
t 

é
s 

á
b

rá
zo

lá
s 

Művészettörténet 
Művészettörténet a 19. századig 
20. századi művészettörténet  
Kortárs művészet és szakmai környezet 
Rajz, festés, mintázás 
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés  
Emberábrázolás 
Ember és tér 
Térábrázolási rendszerek 

2.
 T

e
rv

e
zé

s 
é

s 
te

c
h

n
o

ló
g

ia
  Anyagismeret 

Anyagismeret  
Manuális gyakorlatok 
Tervezés és gyakorlat 
Bevezetés a tervezési és alkotási folya-
matokba 

3.
 S

za
km

a
i k

o
m

m
u

n
ik

á
c

ió
 

Prezentáció 
A prezentáció manuális és digitális for-
mái 
Tipográfiai alapok 
Szóbeli kommunikáció 
Szakmai idegen nyelv 
Nyelvi készségfejlesztés 
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen 
nyelven 
Szakmai tevékenység bemutatása 

4.
 F

e
st

é
sz

e
t 

Festészet elmélet 

Színelmélet 
Technológiai alapismeretek 
Magyar festészettörténet 
Kortárs magyar festészet 
Festészet gyakorlat 
Akvarellfestés gyakorlata 
Tempera és akrilfestés gyakorlata 
Olajfestés gyakorlata 
Alkalmazott festészeti technikák 
A festészet határterületei, a kortárs mű-
vészet módszerei 
Önálló kompozíció létrehozása 
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Mozgókép- és animációtervező kerettanterv 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01 

A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs  

Szakirány megnevezése: Mozgókép- és animációtervező 

Tanulmányi terület: Művészet 

Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5   

Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2  

 Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12. és 5/13. évfolyamra 
 

 
9. év-
fo-
lyam 

10. év-
folyam 

11. év-
folyam 

12. év-
fo-
lyam 

5/13. 
évfo-
lyam 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / hetente 

8 9 8 8 31 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / évente 

288 324 288 248 961 

A szakképesítési minimum 
óraszám összesen a 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

1148* 961 
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Művészetek** 1 1 1 - - 
Heti, szabadon fel-
használható órake-
ret 

2 2 2 4 - 

40 órás időkeretig 
felhasználható óra-
számok*** 

6 6 6 6 - 

Helyi szinten szak-
mai képzésre fordít-
ható maximum óra-
szám / hetente 

17 18 17 18 35 

A szakképesítésre 
fordítható maxi-
mum óraszám / 
évente 

612 648 612 558 1085 

A szakképesítési 
maximum óraszám 
összesen 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

2430* 1085 

 
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 
9-12. évfolyamokban. 
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** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óra-
száma a szakmai óraszámra csoportosítható át. 
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális 
szakmai órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola 
a pedagógiai programjában rendelkezik. 
 
 
 
  Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

 
1/13. évfo-
lyam 
 

2/14. évfo-
lyam 

Összes óra-
szám 

1148* 961 2109 

 
 
A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere 
megegyezik az  
5 évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével.  
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Mozgókép és animációtervező szakirányú szakképesítés programkövetelmény mo-
duljai, tantárgyai és témakörei 
 

1.
 M

ű
vé

sz
e

te
lm

é
le

t 
é

s 
á

b
-

rá
zo

lá
s 

Művészettörténet 
Művészettörténet a 19. századig 
20. századi művészettörténet  
Kortárs művészet és szakmai környezet 
Rajz, festés, mintázás 

Látvány utáni térábrázolás és formaképzés  

Emberábrázolás 

Ember és tér 
Térábrázolási rendszerek 

2.
 T

e
rv

e
zé

s 
é

s 
te

c
h

n
o

ló
g

ia
 

Anyagismeret 

Anyagismeret  

Manuális gyakorlatok 

Tervezés és gyakorlat 
Bevezetés a tervezési és alkotási folyama-
tokba 

3.
 S

za
km

a
i k

o
m

m
u

n
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á
-

c
ió

 

Prezentáció 
A prezentáció manuális és digitális formái 
Tipográfiai alapok 
Szóbeli kommunikáció 
Szakmai idegen nyelv 
Nyelvi készségfejlesztés 
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyel-
ven 

Szakmai tevékenység bemutatása 

4.
 M

o
zg

ó
ké

p
- 

é
s 

a
n

im
á

c
ió

ké
-

sz
íté

s 

Mozgókép és animáció elmélet 

Mozgóképi kommunikáció 

Mozgókép- és animációtörténet 

Mozgóképtechnológia 

Mozgókép és animáció gyakorlat  

Mozgóképtervezés 
Mozgókép- és animációkészítés 
Speciális mozgóképtechnika  
Speciális technikák 
Speciális formátumok 
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Művészeti grafikus kerettanterv 
 
A szakképesítés alapadatai 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01 
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs  
Szakirány megnevezése: Művészeti grafikus 
Tanulmányi terület: Művészet 
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5   
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2  
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 

 
9. év-
fo-
lyam 

10. év-
folyam 

11. év-
folyam 

12. év-
fo-
lyam 

5/13. 
évfo-
lyam 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / hetente 

8 9 8 8 31 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / évente 

288 324 288 248 961 

A szakképesítési minimum 
óraszám összesen a 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

1148* 961 
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Művészetek** 1 1 1 - - 
Heti, szabadon fel-
használható órake-
ret 

2 2 2 4 - 

40 órás időkeretig 
felhasználható óra-
számok*** 

6 6 6 6 - 

Helyi szinten szak-
mai képzésre fordít-
ható maximum óra-
szám / hetente 

17 18 17 18 35 

A szakképesítésre 
fordítható maxi-
mum óraszám / 
évente 

612 648 612 558 1085 

A szakképesítési 
maximum óraszám 
összesen 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

2430* 1085 

* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 
9-12. évfolyamokban. 
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óra-
száma a szakmai óraszámra csoportosítható át. 
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális 
szakmai órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola 
a pedagógiai programjában rendelkezik 
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Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 
1/13. évfo-
lyam 
 

2/14. évfo-
lyam 

Összes óra-
szám 

1148* 961 2109 

 
A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere 
megegyezik az 5 évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi 
rendszerével.  
 
Művészeti grafikus szakirányú szakképesítés programkövetelmény moduljai, tantár-
gyai és témakörei 

1.
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s Művészettörténet 

Művészettörténet a 19. századig 

20. századi művészettörténet  
Kortárs művészet és szakmai környezet 
Rajz, festés, mintázás 
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés  
Emberábrázolás 
Ember és tér 
Térábrázolási rendszerek 

2.
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  Anyagismeret 

Anyagismeret  

Manuális gyakorlatok 

Tervezés és gyakorlat 
Bevezetés a tervezési és alkotási folyama-
tokba 

3.
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Prezentáció 
A prezentáció manuális és digitális formái 
Tipográfiai alapok 
Szóbeli kommunikáció 
Szakmai idegen nyelv 

Nyelvi készségfejlesztés 
Művészeti, szakmai tájékozódás idegen nyel-
ven 
Szakmai tevékenység bemutatása 

4.
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Grafikus szaktörténet 

Szaktörténet 

Grafikai ábrázolás és technika 

Manuális illusztráció 
Sokszorosító grafika 
Kalligráfia 
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Grafikai tervezés  

Digitális grafikai technikák 

Tervezőgrafikai feladatok 

 
Szobrász kerettanterv 
A szakképesítés alapadatai 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0213 01 
A szakképesítés megnevezése: Képző- és iparművészeti munkatárs 
Szakirány megnevezése: Szobrász 
Tanulmányi terület: Művészet 
Párhuzamos szakgimnáziumi oktatásban az évfolyamok száma: 5   
Érettségire épülő szakgimnáziumi évfolyamok száma: 2  
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 

 
9. év-
fo-
lyam 

10. év-
folyam 

11. év-
folyam 

12. év-
fo-
lyam 

5/13. 
évfo-
lyam 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / hetente 

8 9 8 8 31 

Szakmai képzésre fordítható 
minimum óraszám / évente 

288 324 288 248 961 

A szakképesítési minimum 
óraszám összesen a 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

1148* 961 
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Művészetek** 1 1 1 - - 
Heti, szabadon fel-
használható órake-
ret 

2 2 2 4 - 

40 órás időkeretig 
felhasználható óra-
számok*** 

6 6 6 6 - 

Helyi szinten szak-
mai képzésre fordít-
ható maximum óra-
szám / hetente 

17 18 17 18 35 

A szakképesítésre 
fordítható maxi-
mum óraszám / 
évente 

612 648 612 558 1085 

A szakképesítési 
maximum óraszám 
összesen 9-12. és 
5/13. évfolyamokon 

2430* 1085 

 
* A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelennek meg a 
9-12. évfolyamokban. 
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** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óra-
száma a szakmai óraszámra csoportosítható át. 
*** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A heti minimális 
szakmai órakeret és a heti teljes órakeret különbségének felhasználásáról az iskola 
a pedagógiai programjában rendelkezik. 
 
 
Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

 
1/13. évfo-
lyam 
 

2/14. évfo-
lyam 

Összes óra-
szám 

1148* 961 2109 

 
 
A szakgimnáziumi két évfolyamos oktatás szakmai tartalma, tantárgyi rendszere 
megegyezik az 5 évfolyamos, párhuzamos oktatás szakmai tartalmával, tantárgyi 
rendszerével. Szobrász szakirányú szakképesítés programkövetelmény moduljai, 
tantárgyai és témakörei 
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Művészettörténet 
Művészettörténet a 19. századig 
20. századi művészettörténet  
Kortárs művészet és szakmai környezet 
Rajz, festés, mintázás 
Látvány utáni ábrázolás és formaképzés  
Emberábrázolás 
Ember és tér 
Térábrázolási rendszerek 

2.
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Anyagismeret 

Anyagismeret  

Manuális gyakorlatok 

Tervezés és gyakorlat 
Bevezetés a tervezési és alkotási folyama-
tokba 

3.
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 Prezentáció 
A prezentáció manuális és digitális formái 
Tipográfiai alapok 
Szóbeli kommunikáció 
Szakmai idegen nyelv 
Nyelvi készségfejlesztés 
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Művészeti, szakmai tájékozódás idegen 
nyelven 
Szakmai tevékenység bemutatása 

4.
 S

zo
b

o
rk

é
sz

íté
s Szobrász szakmai elmélet 

Szobrász szaktörténet 

Szobrászati technológia 
Szobrász szakmai gyakorlat 
Mintázás gyakorlat 

Sokszorosító eljárások 
Szobortervezés és kivitelezés 

 
 

Jazz zenész  

 
Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 

Jazzvokál (énekes) 1 1 1 1 2 

Kötelező zongora 1 1 0.5 0.5 2 

Zenekari gyakorlat 1 1 1 1 3 

Improvizációs gyakorlat 1 1 1 1 3 

Jazzelmélet 2 2 2 2 3 

Jazztörténet   1 2 2 3 

Klasszikus zenetörténet       1 2 

Jazz szolfézs 2 2 2 2 3 

Klasszikus hangképzés 1 1 1 1 1 

Kamarazene         1 

Fakultatív tárgy 

(id.nyelv)         4 

Nagyzenekari gyakorlat         2 

Összesen 11 12 12,50 13,5 31 

 
 
 

Jazz zenész II. kerettanterv  
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 04 
 
Szakképesítés megnevezése: Jazz zenész II.  
 
Szakirány megnevezése: Jazz zenész (billentyűs) 
 
Tanulmányi terület: Művészet 
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Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyamok száma: 5 év, 2 év 
 
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 
9. évfolyam 10. évfo-

lyam 
11. évfo-
lyam 

12. évfo-
lyam 

5/13. évfo-
lyam 

Összes óra-
szám 

 
1148 óra* 

 

 
961 

 
2109 

*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg 
a 9-12 évfolyamokban. 
 
 
Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes óraszám 
 
1116 

 
961 

 
2077 
 

 
 
A Jazz zenész II. szakképesítés modulja, tantárgyai, témakörei 
 

Alapszintű jazz hangszeres zenélés 
Tantárgyak megneve-

zése 
Témakörök 

Főtárgy 
(billentyűs) 

Hangszertechnika 
Improvizáció 
Repertoár és zenei egyéniség kialakítása 

Klasszikus zongora 
Hangszertechnika 
A klasszikus elmélettel összefüggő feladatok 
Klasszikus anyag 

Zenekari gyakorlat 
Ritmusszekció, dallam-harmóniai szekció gyakorlatai 
Hangszerelés, stílusgyakorlat 

Improvizációs gyakorlat  
Improvizáció a jazztörténet különböző korszakaiban 
Szekciók szerepe az improvizációban 
Improvizáció elmélet 

Kamarazene 
Komolyzene 
Könnyűzene 

Jazzelmélet  

Alapfogalmak 
A zene vertikális építőelemei 
A zene horizontális építőelemei 
Ritmika 
Improvizáció 
Formatan 

Jazz szolfézs Diktandók 



178 
 

Éneklés, tapsolás 
Összetett feladatok 

Jazztörténet 

Eredet és előzmények 
Archaikus jazz 
Swingkorszak 
Modern jazz 

Fakultatív tárgyak  
 

Az alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény - modul 
tantárgyai, témakörei 

Az Alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény-modul-
hoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 
Egy-, illetve két szólamban diktálás után 
dallamokat lejegyez 

   x   x      

Két kulcsban kottát olvas  x      x x   x  
A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 
folyamatosan megtartja 

x   x  x x x          

Pontosan értelmezi a leggyakoribb ze-
nei műszavakat, előadási jeleket, utasí-
tásokat 

x  x  x  x  x  x  x    x 

Ismeri a klasszikus és jazz zenetörténet 
alapvető korszakait 

x x x x x  x x x 

Felismeri és alkalmazza a jazzre jellemző 
alapvető skálákat, harmóniákat 

x x x x x x x   

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit he-
lyesen alkalmazza 

x x x  x  x x x     

A jazz és a könnyűzene stílusaiban alap-
szinten improvizál 

x x x x    x     

Együttessel próbál (csoportos munka)   x   x        
Koncerten interpretálja a zeneműveket x  x x  x       
Zongorán játszik (a szakmai követelmé-
nyek szintjén) 

 x  x  x   x 

Rövid repertoárját szükség szerint emlé-
kezetből adja elő 

 x x  x x           
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Hangszerét biztonsággal kezeli x x x x  x       
Gyakorló és zenei szerkesztőprogramo-
kat használ 

x x x x   x x      

Biztonsággal kezelni tudja az alapvető 
hangtechnikai berendezéseket 

  x x      

SZAKMAI ISMERETEK 
Kottaolvasás  x  x x  x x   x  x   x  
Skálák, hangközök, harmóniák x x x  x   x x  x  
Ritmusok, ritmusképletek x x x  x  x x x    x 
A klasszikus és jazz zenetörténet alap-
vető korszakai 

x x x  x  x x x  x  x 

A legjelentősebb jazz komponisták és 
előadók életműve 

x x x  x  x  x x    

Alapvető zenei szakkifejezések x x x x   x x x    x 
Diktálás utáni lejegyzés   x  x    x       
Hangszeres játék x x x  x  x x  x   
Alapszintű rögtönzés x x  x  x  x  x       
Tempótartás  x  x x x  x  x       
Hangképzés x  x x x   x  
Zenekari gyakorlat   x x x     
Klasszikus zongora  x  x  x    

 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 04 
 
Szakképesítés megnevezése: Jazz zenész II.  
 
Szakirány megnevezése: Jazz zenész (húros/vonós) 
 
Tanulmányi terület: Művészet 
 
Iskolai rendszerű esetén az évfolyamok száma: 5 év, 2 év 
 
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 
9. évfolyam 10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
5/13. évfo-

lyam 
Összes óra-

szám 
 

1148 óra* 
 

 
961 

 
2109 

   
*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg 
a 9-12 évfolyamokban. 
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Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes óraszám 
 

1116 
 

961 
 

2077 
 

 
 A Jazz zenész II. szakképesítés modulja, tantárgyai, témakörei 
 

Alapszintű jazz hangszeres zenélés 
Tantárgyak megneve-

zése 
Témakörök 

Főtárgy 
(húros/vonós) 

Hangszertechnika 
Improvizáció 
Repertoár és zenei egyéniség kialakítása 

Kötelező zongora 

Hangszertechnika 
A klasszikus- és jazzelmélettel összefüggő feladatok 
Játék- és kísérettechnika 
Improvizáció 
Klasszikus anyag 

Zenekari gyakorlat 
Ritmusszekció, dallam-harmóniai szekció gyakorlatai 
Hangszerelés, stílusgyakorlat 

Improvizációs gyakorlat  
Improvizáció a jazztörténet különböző korszakaiban 
Szekciók szerepe az improvizációban 
Improvizáció elmélet 

Kamarazene 
Komolyzene 
Könnyűzene 

Jazzelmélet  

Alapfogalmak 
A zene vertikális építőelemei 
A zene horizontális építőelemei 
Ritmika 
Improvizáció 
Formatan 

Jazz szolfézs 
Diktandók 
Éneklés, tapsolás 
Összetett feladatok 

Jazztörténet 

Eredet és előzmények 
Archaikus jazz 
Swingkorszak 
Modern jazz 

Fakultatív tárgyak  
 
Az alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény - modul 
tantárgyai, témakörei  
 
Az Alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény-modul-
hoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 
Egy-, illetve két szólamban diktálás után 
dallamokat lejegyez 

   x   x      

Két kulcsban kottát olvas x x  x x x  x x   x  
A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 
folyamatosan megtartja 

x   x  x x x          

Pontosan értelmezi a leggyakoribb ze-
nei műszavakat, előadási jeleket, utasí-
tásokat 

x  x  x  x  x  x  x    x 

Ismeri a klasszikus és jazz zenetörténet 
alapvető korszakait 

x x x x x  x x x 

Felismeri és alkalmazza a jazzre jellemző 
alapvető skálákat, harmóniákat 

x x x x x x x   

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit he-
lyesen alkalmazza 

x x x  x  x x x     

A jazz és a könnyűzene stílusaiban alap-
szinten improvizál 

x x x x    x     

Együttessel próbál (csoportos munka)   x   x        
Koncerten interpretálja a zeneműveket x  x x  x       
Zongorán játszik (a szakmai követelmé-
nyek szintjén) 

 x  x  x   x 

Rövid repertoárját szükség szerint emlé-
kezetből adja elő 

 x x  x x           

Hangszerét biztonsággal kezeli x x x x  x       
Gyakorló és zenei szerkesztőprogramo-
kat használ 

x x x x   x x      

Biztonsággal kezelni tudja az alapvető 
hangtechnikai berendezéseket 

  x x      

SZAKMAI ISMERETEK 
Kottaolvasás  x  x x  x x   x  x   x  
Skálák, hangközök, harmóniák x x x  x   x x  x  
Ritmusok, ritmusképletek x x x  x  x x x    x 
A klasszikus és jazz zenetörténet alap-
vető korszakai 

x x x  x  x x x  x  x 

A legjelentősebb jazz komponisták és 
előadók életműve 

x x x  x  x  x x    

Alapvető zenei szakkifejezések x x x x   x x x    x 
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Diktálás utáni lejegyzés   x  x    x       
Hangszeres játék x x x  x  x x  x   
Alapszintű rögtönzés x x  x  x  x  x       
Tempótartás  x  x x x  x  x       
Hangképzés x  x x x   x  
Zenekari gyakorlat   x x x     
Zongora kötelező  x  x  x    

 
 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 04 
 
Szakképesítés megnevezése: Jazz zenész II.  
 
Szakirány megnevezése: Jazz zenész (jazz énekes) 
 
Tanulmányi terület: Művészet 
 
Iskolai rendszerű esetén az évfolyamok száma: 5 év, 2 év 
 
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 
 
9. évfolyam 10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
5/13. évfo-

lyam 
Összes óra-

szám 
 

1148 óra* 
 

 
961 

 
2109 

*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg 
a 9-12 évfolyamokban. 
 
 
Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes óraszám 
 

1116 
 

961 
 

2077 
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A Jazz zenész II. szakképesítés modulja, tantárgyai, témakörei 
 

Alapszintű jazzéneklés 
Tantárgyak megneve-

zése 
Témakörök 

Főtárgy 
(jazz ének) 

Énektechnika 
Improvizáció 
Repertoár és zenei egyéniség kialakítása 

Kötelező zongora 

Hangszertechnika 
A klasszikus- és jazzelmélettel összefüggő feladatok 
Játék- és kísérettechnika 
Improvizáció 
Klasszikus anyag 

Zenekari gyakorlat 
Ritmusszekció, dallam-harmóniai szekció gyakorlatai 
Hangszerelés, stílusgyakorlat 

Improvizációs gyakorlat  
Improvizáció a jazztörténet különböző korszakaiban 
Szekciók szerepe az improvizációban 
Improvizáció elmélet 

Jazz vokál 
Vokál technika 
Kollektív improvizáció 
Vokál szekció, ének kamara 

Jazzelmélet  

Alapfogalmak 
A zene vertikális építőelemei 
A zene horizontális építőelemei 
Ritmika 
Improvizáció 
Formatan 

Jazz szolfézs 
Diktandók 
Éneklés, tapsolás 
Összetett feladatok 

Jazztörténet 

Eredet és előzmények 
Archaikus jazz 
Swingkorszak 
Modern jazz 

Fakultatív tárgyak 
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Az alapszintű jazzéneklés megnevezésű programkövetelmény – modul 
tantárgyai, témakörei 

 
Az Alapszintű jazzéneklés megnevezésű programkövetelmény-modulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 
Egy-, illetve két szólamban diktálás után 
dallamokat lejegyez 

   x   x      

Két kulcsban kottát olvas  x      x x   x  
A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 
folyamatosan megtartja 

x   x  x x x          

Pontosan értelmezi a leggyakoribb ze-
nei műszavakat, előadási jeleket, utasí-
tásokat 

x  x  x  x  x  x  x    x 

Ismeri a klasszikus és jazz zenetörténet 
alapvető korszakait 

x x x x x  x x x 

Felismeri és alkalmazza a jazzre jellemző 
alapvető skálákat, harmóniákat 

x x x x x x x   

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit he-
lyesen alkalmazza 

x x x  x  x x x     

A jazz és a könnyűzene stílusaiban alap-
szinten improvizál 

x x x x    x     

Vokál együttesben megfelelő technikai 
és zenei alkalmazkodóképességgel mű-
ködik közre 

  x  x     

Együttessel próbál (csoportos munka)   x   x        
Koncerten interpretálja a zeneműveket x  x x  x       
Zongorán játszik (a szakmai követelmé-
nyek szintjén) 

x x  x  x   x 

Rövid repertoárját szükség szerint emlé-
kezetből adja elő 

 x x  x x           

Énekhangját biztonsággal kezeli x x x x  x       
Helyesen lélegzik x  x x x     
Gyakorló és zenei szerkesztőprogramo-
kat használ 

x x x x   x x      

Biztonsággal kezelni tudja az alapvető 
hangtechnikai berendezéseket 

  x x      
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SZAKMAI ISMERETEK 
Kottaolvasás  x  x x  x x   x  x   x  
Skálák, hangközök, harmóniák x x x  x   x x  x  
Ritmusok, ritmusképletek x x x  x  x x x    x 
A klasszikus és jazz zenetörténet alap-
vető korszakai 

x x x  x  x x x  x  x 

A legjelentősebb jazz komponisták és 
előadók életműve 

x x x  x  x  x x    

Alapvető zenei szakkifejezések x x x x   x x x    x 
Diktálás utáni lejegyzés   x  x    x       
Éneklés x x x  x  x x  x   
Alapszintű rögtönzés x x  x  x  x  x       
Tempótartás  x  x x x  x  x       
Hangképzés x  x x x   x  
Zenekari gyakorlat   x x x     
Zongora kötelező  x  x  x    
Légzéstechnika x  x x x     
Beszédtechnika x  x x x     
Idegen nyelv x  x x x     

 
 
 A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 4 0215 04 
 
Szakképesítés megnevezése: Jazz zenész II.  
 
Szakirány megnevezése: Jazz zenész (ütős) 
 
Tanulmányi terület: Művészet 
 
Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyamok száma: 5 év, 2 év 
 
 
Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 
9. évfolyam 10. évfo-

lyam 
11. évfo-

lyam 
12. évfo-

lyam 
5/13. évfo-

lyam 
Összes óra-

szám 
 

1148 óra* 
 

 
961 

 
2109 

*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg 
a 9-12 évfolyamokban. 
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Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Összes óraszám 
 

1116 
 

961 
 

2077 
 

 
 A Jazz zenész II. szakképesítés modulja, tantárgyai, témakörei 
 

Alapszintű jazz hangszeres zenélés 
Tantárgyak megneve-

zése 
Témakörök 

Főtárgy 
(ütős) 

Hangszertechnika 
Improvizáció 
Repertoár és zenei egyéniség kialakítása 

Kötelező zongora 

Hangszertechnika 
A klasszikus- és jazzelmélettel összefüggő feladatok 
Játék- és kísérettechnika 
Improvizáció 
Klasszikus anyag 

Zenekari gyakorlat 
Ritmusszekció, dallam-harmóniai szekció gyakorlatai 
Hangszerelés, stílusgyakorlat 

Improvizációs gyakorlat  
Improvizáció a jazztörténet különböző korszakaiban 
Szekciók szerepe az improvizációban 
Improvizáció elmélet 

Kamarazene 
Komolyzene 
Könnyűzene 

Jazzelmélet  

Alapfogalmak 
A zene vertikális építőelemei 
A zene horizontális építőelemei 
Ritmika 
Improvizáció 
Formatan 

Jazz szolfézs 
Diktandók 
Éneklés, tapsolás 
Összetett feladatok 

Jazztörténet 

Eredet és előzmények 
Archaikus jazz 
Swingkorszak 
Modern jazz 

Fakultatív tárgyak  
 
Az alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény - modul 
tantárgyai, témakörei 
 

Az Alapszintű jazz hangszeres zenélés megnevezésű programkövetelmény-modul-
hoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK 
Egy-, illetve két szólamban diktálás után 
dallamokat lejegyez 

   x   x      

Két kulcsban kottát olvas  x      x x   x  
A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 
folyamatosan megtartja 

x   x  x x x          

Pontosan értelmezi a leggyakoribb ze-
nei műszavakat, előadási jeleket, utasí-
tásokat 

x  x  x  x  x  x  x    x 

Ismeri a klasszikus és jazz zenetörténet 
alapvető korszakait 

x x x x x  x x x 

Felismeri és alkalmazza a jazzre jellemző 
alapvető skálákat, harmóniákat 

x x x x x x x   

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit he-
lyesen alkalmazza 

x x x  x  x x x     

A jazz és a könnyűzene stílusaiban alap-
szinten improvizál 

x x x x    x     

Együttessel próbál (csoportos munka)   x   x        
Koncerten interpretálja a zeneműveket x  x x  x       
Zongorán játszik (a szakmai követelmé-
nyek szintjén) 

 x  x  x   x 

Rövid repertoárját szükség szerint emlé-
kezetből adja elő 

 x x  x x           

Hangszerét biztonsággal kezeli x x x x  x       
Gyakorló és zenei szerkesztőprogramo-
kat használ 

x x x x   x x      

Biztonsággal kezelni tudja az alapvető 
hangtechnikai berendezéseket 

  x x      

SZAKMAI ISMERETEK 
Kottaolvasás  x  x x  x x   x  x   x  
Skálák, hangközök, harmóniák x x x  x   x x  x  
Ritmusok, ritmusképletek x x x  x  x x x    x 
A klasszikus és jazz zenetörténet alap-
vető korszakai 

x x x  x  x x x  x  x 

A legjelentősebb jazz komponisták és 
előadók életműve 

x x x  x  x  x x    

Alapvető zenei szakkifejezések x x x x   x x x    x 
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Diktálás utáni lejegyzés   x  x    x       
Hangszeres játék x x x  x  x x  x   
Alapszintű rögtönzés x x  x  x  x  x       
Tempótartás  x  x x x  x  x       
Hangképzés x  x x x   x  
Zenekari gyakorlat   x x x     
Zongora kötelező  x  x  x    

 

Táncos (kortárs-modern táncos)  

 

Tantárgyak 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12. évf 13.évf. 

Klasszikus balett 4 4 4 4 8 

Kortárs-, modern technikák alapjai I. 2 3       

Kortárs-, modern technikák alapjai II. 2 2       

Tánctechnikai specializáció I.     2 2 5 

Tánctechnikai specializáció II.     2 2 5 

Kreatív módszerek     1 1 3 

Színészmesterség 1         

Anatómia         1 

Bevezetés a tánctörténetbe 1 1 2 2 4 

  10 10 11 11 31 

 
Táncos II.  kerettanterv 
 
A szakképesítés alapadatai: 

A szakképesítés azonosító száma: 4 0115 09 

A szakképesítés megnevezése: Táncos II. 

Szakirány megnevezése: Kortárs-modern táncos 

Tanulmányi terület: Művészet 

Iskolai rendszerű képzés esetében az évfolyamok száma: 2 év 

Óraszámok szakgimnáziumi képzésben 9-12 és 5/13. évfolyamra 
 
Táncos II. szakképesítés  
(Kortárs-modern tánc szak-
mairány) 
 

9. évfo-
lyam 

10. évfo-
lyam 

11. évfo-
lyam 

12. év-
folyam 

5/ 13. 
évfo-
lyam 

Helyi szinten szakmai kép-
zésre fordítható minimum 
óraszám / hetente 

8 9 8 8 31 

Helyi szinten szakmai kép-
zésre fordítható minimum 
óraszám / évente 

288 324 288 248 961 
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A szakképesítési minimum 
óraszám összesen 9- 12. 
évfolyam: 

1148* 0 

Összes képzési óra: 2019 

A
z 

is
ko

la
 p

e
d

a
g

ó
g

ia
i p

ro
g

ra
m

ja
 a

la
p

já
n

 a
 s

za
kk

é
p

-
zé

sr
e

 f
o

rd
íth

a
tó

 e
g

yé
b

 ó
ra

sz
á

m
o

k 
(a

já
n

lá
s)

 

Művészetek** 1 1 1 - - 
Testnevelés*** 5 5 5 5 - 
Heti, szabadon fel-
használható órake-
ret 

2 2 2 4 - 

40 órás időkeretig 
felhasználható óra-
számok**** 

6 6 6 6 - 

Helyi szinten szak-
mai képzésre fordít-
ható maximum 
óraszám / hetente 

22 23 22 23 35 

A szakképesítésre 
fordítható maxi-
mum óraszám / 
évente 

792 828 792 713 1085 

A szakképesítési 
maximum óraszám 
összesen 9- 12. év-
folyam: 

3125* 0 

Összes képzési óra 4210 
*A megjelölt óraszámok szakmai szempontok figyelembevételével jelenjenek meg 
a 9-12. évfolyamokban. 
** A művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óra-
száma a szakmai óraszámra csoportosítható át. 
*** Az előadóművészeti képzések tekintetében (Táncos) a heti 5 óra testnevelés 
szakmai óraszámként is felhasználásra kerülhet.  
**** A művészeti képzési területen a heti óraszám legfeljebb 40 óra. A „Heti órake-
ret a művészeti képzési területen” és a „Heti órakeret” különbségének felhasználá-
sáról az iskola a pedagógiai programban rendelkezik. 
 
Óraszámok két évfolyamos szakgimnáziumi képzésben 1/13-2/14. évfolyamra 
 

1/13. évfo-
lyam 

2/14. évfo-
lyam 

Összóraszám 

1148 961 2109 

 
 
 
 
 
 Táncos II. – Kortárs-modern tánc szakirányú szakképesítés programkövetelmény 
modulja, tantárgyai, témakörei 
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Kortárs-modern tánc 
Tantárgyak megnevezése Témakörök 

 
Klasszikus balett 

Klasszikus balett I. 
Klasszikus balett II. 
Klasszikus balett III. 
Klasszikus balett IV. 
Klasszikus balett IV. 

Kortárs- modern technikák 
alapjai I. 

Horton tánctechnika alapjai. 
Graham tánctechnika alapjai. 
Tradicionális Limon tánctechnika alapjai. 

Kortárs- modern technikák 
II. 

Kontakttánc technika  
Jazztánc technika 
Egyéb kortárs-modern tánctechnikák  

Tánctechnikai specializá-
ció I. 

Horton tánctechnika  
Graham tánctechnika 
Limon és egyéb kortárs-modern tánctechnikák 

Tánctechnikai specializá-
ció II. 

Kontakt/Partnering/Lifting tánctechnikák 
Jazz és egyéb kortárs-modern tánctechnikák 
Kombinációk/koreográfiák 

Kreatív módszerek Improvizáció/Kompozíció 

Színészmesterség 
Dráma és színház formanyelvének tanulmányo-
zása 
Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása 

Zeneismeretek 
Zenetörténet  
Ritmus 

Anatómia 

Sejt, szövettan 
Nyirokrendszer, emésztőrendszer és légzőszerv-
rendszer 
Idegrendszer 
Az emberi test csontjai, izületei, szalagjai, Az em-
beri test izomzata 

Bevezetés a tánctörté-
netbe 

A táncművészet eredete a reneszánsz táncművé-
szet korszakáig 
Az udvari balett kialakulásától a reformkori ma-
gyar táncéletig 
A romantika másodvirágzásától az újítókig 
Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a 
XX. században 
Táncműelemzés 

Repertoire 

9/1. évfolyam anyagához tartozó tartalmaknak 
gyakorlása szerepben 
10/2. évfolyam anyagához tartozó tartalmaknak 
gyakorlása szerepben 
11/3. évfolyam anyagához tartozó tartalmaknak 
gyakorlása szerepben 
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12/4 évfolyam anyagához tartozó tartalmaknak 
gyakorlása szerepben 
13/5. évfolyam anyagához tartozó tartalmaknak 
gyakorlása szerepben 

Szakmai idegen nyelv 
Nyelvtani rendszerezés 1. és 2. 
Nyelvtani készségfejlesztés 
Munkavállalói szókincs 

 
 
 

 

Szakképzési kerettanterv 2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

 
A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 
valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításá-
nak eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 
 

 

Képző- és iparművészet ágazat 

 
Festő 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 
Szakképesítés megnevezése: Festő 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolya-
mot követően 60 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: egészséges színlátás 
Pályaalkalmassági követelmények: színérzék, térlátás, arányérzék, kreativitás 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: Mozgatható alumínium állványzat a murális technikák-
hoz szükséges, de ahol a képző intézmény nem tudja megoldani, hogy falfelületen 
oktasson (csak fatáblán, vagy hungarocellen, mint hordozón) ott nem szükséges, 
ezért ez kikerült az SZVK-ból. 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 10 óra/hét 288 óra/év 
10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 
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Ögy.  60 óra 
12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 
 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óra-
szám  

éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 
2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 
 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                      
évfolyamonként 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesí-
tésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

2 9 2 10 

60 

2 12 

60 

3 11 10 21 9 21 

80 

10 21 

Összesen 11 12 14 14 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
fő szakképe-

sítés 
                    0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 
fő szakképe-

sítés 
                    2         2   

10586-12 
Művészetelmélet 
és ábrázolás 

Művészettörténet 
fő szakképe-

sítés 
1   1     2     2   2   4     2   

Rajz, festés, mintá-
zás gyakorlat 

fő szakképe-
sítés 

  5   5     6     6   8   8     8 

10588-16  
Tervezés és tech-
nológia  

Anyagismeret 
fő szakképe-

sítés 
1                      2         

Tervezés és gya-
korlat 

fő szakképe-
sítés 

  4         2              3       

10589-16  
Kortárs szakmai 
környezet 

Kortárs művészet-
történet 

fő szakképe-
sítés 

                    3         3   

10750-16  
Festészet 

Festészet gyakorlat 
fő szakképe-

sítés 
      5     4     5   13   10     13 

Festészet elmélet 
fő szakképe-

sítés 
    1           1   2,5   3     2,5   
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11887-16  
Kulturális programok 
és projektek szerve-
zése 

Projekttervezés és 
rendezvényszerve-
zés elmélet 

51 345 02 
Képző- és 

iparművészeti 
program- és 
projektszer-

vező 

          1     1                 

Projekttervezés és 
rendezvényszerve-
zés gyakorlat 

51 345 02 
Képző- és 

iparművészeti 
program- és 
projektszer-

vező 

            1     1               

12045-16   
Képző- és iparművé-
szeti alapismeretek 

Szakmai projekt 
gyakorlat 

51 345 02 
Képző- és 

iparművészeti 
program- és 
projektszer-

vező 

            2     2               

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi tanterv 

szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

Grafikus 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 
Szakképesítés megnevezése: Grafikus 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolya-
mot követően 60 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
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Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: nincs. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 10 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
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terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                   
évfolyamonként 
 

    
9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesí-
tésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

2 9 2 10 
60 

2 12 
60 

2 12 10 21 9 21 
80 

10 21 

Összesen 11 12 14 14 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 
II. 

fő szakké-
pesítés 

                    0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás 
I. 

fő szakké-
pesítés 

                    2         2   

10586-12 Művé-
szetelmélet és 
ábrázolás 

Művészettör-
ténet 

fő szakké-
pesítés 

1   1     2     2   2   4     2   

Rajz, festés, 
mintázás gya-
korlat 

fő szakké-
pesítés 

  5   5     6     6   8   8     8 

10588-16 Terve-
zés és technoló-
gia  

Anyagismeret 
fő szakké-

pesítés 
1                     3         

Tervezés és 
gyakorlat 

fő szakké-
pesítés 

  4                       3       

10589-16 Kor-
társ szakmai kör-
nyezet 

Kortárs művé-
szettörténet 

fő szakké-
pesítés 

                    3         3   

10610-16 Grafi-
kai alapok 

Grafikai tech-
nológia gya-
korlat 

fő szakké-
pesítés 

      5      3      3       10       

10611-16 Grafi-
kai illusztrálás 

Illusztrációs  
gyakorlat 

fő szakké-
pesítés 

                      3         3 

11818-16 Terve-
zőgrafikai elmé-
let és gyakorlat 

Tervezőgrafi-
kai elmélet 

fő szakké-
pesítés 

    1               2,5   2     2,5   

Tervezőgrafi-
kai technoló-
giai gyakorlat 

fő szakké-
pesítés 

             3      3    4         4 

Tervezőgrafi-
kai tervezési 
gyakorlat 

fő szakké-
pesítés 

                      6         6 
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11887-16 Kultu-
rális programok 
és projektek szer-
vezése 

Projektterve-
zés és rendez-
vényszervezés 

51 345 02 
Képző- és 
iparművé-
szeti prog-

ram- és 
projektszer-

vező 

          1     1                 

Projektterve-
zés és rendez-
vényszervezés 
gyakorlat 

51 345 02 
Képző- és 
iparművé-
szeti prog-

ram- és 
projektszer-

vező 

            1     1               

12045-16  
Képző- és ipar-
művészeti alapis-
meretek 

Szakmai pro-
jekt gyakorlat 
tantárgy 

51 345 02 
Képző- és 
iparművé-
szeti prog-

ram- és 
projektszer-

vező 

            2     2               

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

helyi 
tanterv sze-

rint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 
 
Mozgókép- és animációkészítő 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 03 
Szakképesítés megnevezése: Mozgókép– és animációkészítő 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: VI. Hang-, film és színháztechnika 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolya-
mot követően 60 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
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A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Nincs. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 10 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2878 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2425 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                              
évfolyamonként 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

3 8 4 8 

60 

4 10 

60 

3 11 14 17 12 17 

80 

14 17 

Összesen 11 12 14 14 31 29 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érett-
ségire épülő képzések 
esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10586-12 Művészetel-
mélet és ábrázolás 

Művészettörténet fő szakképesítés 1   1     2     2   2   4     2   

Rajz, festés, mintá-
zás gyakorlat 

fő szakképesítés   5   5     6     6   8   8     8 

10589-12 Kortárs 
szakmai környezet 

Kortárs művészet-
történet 

fő szakképesítés                     3         3   

12018-16  Médiamű-
vészeti alapismeretek 

Médiaművészeti 
alapismeretek el-
mélet (és gyak. 10. 
évf.)  

fő szakképesítés 2   
 
  
2 
 
   

               4         

Médiaművészeti 
alapismeretek gya-
korlat  

fő szakképesítés   3                   3       

11887-16 Kulturális 
programok és projek-
tek tervezése 

Kulturális projekt-
tervezés 

51 345 04 
Médiaművészeti 

program- és 
projektszervező 

          1     1                 
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Kulturális projekt-
tervezés gyakorlat  

51 345 04 
Médiaművészeti 

program- és 
projektszervező 

            1     1               

11640-16 3D model-
lező szakmai ismeretek 

3D elmélet fő szakképesítés          1        2,5   2     2,5   

3D modellezés fő szakképesítés             3         3         3 

11643-16 Animációké-
szítő szakmai ismere-
tek 

Az animációkészí-
tés elmélete (és 
gyak. 10. évf) 

fő szakképesítés      
2 
  

            2   1     2   

Animációkészítő 
gyakorlatok 

fő szakképesítés               5   3   3     3 

12019-16 Mozgókép-
készítő szakmai isme-
retek 

Mozgókép elmélet 
(és gyak. 10. évf.) 

fő szakképesítés     
 

2 
  
  

        1    2   1     2   

Mozgókép gyakor-
lat  

fő szakképesítés         2         3   3     3 

12114-16 Médiaművé-
szeti alapok 

Médiaművészet 

51 345 04 
Médiaművészeti 

program- és 
projektszervező 

          0,5     0,5                 

Médiaművészeti 
gyakorlat 

51 345 04 
Médiaművészeti 

program- és 
projektszervező 

            0,5     2               

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi  

tanterv szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 
 

Szobrász 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 07 
Szakképesítés megnevezése: Szobrász 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 60 óra, a 11. évfolya-
mot követően 60 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: nincs. 
 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: nincs. 
 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
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évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 10 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  60 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  60 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2569 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti                                                                                  
évfolyamonként 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

2 9 2 10 

60 

2 12 

60 

3 11 10 21 10 20 

80 

10 21 

Összesen 11 12 14 14 31 30 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
fő szakképesí-

tés 
                    0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érett-
ségire épülő képzések 
esetén) 

Foglalkoztatás I. 
fő szakképesí-

tés 
                    2         2   

10586-12 Művészetel-
mélet és ábrázolás 

Művészettörténet 
fő szakképesí-

tés 
1   1     2     2   2   4     2   

Rajz, festés, mintá-
zás gyakorlat 

fő szakképesí-
tés 

  5   5     6     6   8   9     8 

10588-16 Tervezés és 
technológia  

Anyagismeret 
fő szakképesí-

tés 
1                     3         

Tervezés és gya-
korlat 

fő szakképesí-
tés 

  4         2              3       

10589-16 Kortárs szak-
mai környezet 

Kortárs művészet-
történet 

fő szakképesí-
tés 

                    3         3   

10720-12 Szoborkészí-
tés 

Szoborkészítés 
gyakorlata 

fő szakképesí-
tés 

      5     4     5   13   8     13 

A szoborkészítés 
elmélete  

fő szakképesí-
tés 

    1           1   2,5   3     2,5   

11887-16 Kulturális 
programok és projek-
tek szervezése 

Projekttervezés és 
rendezvényszerve-
zés elmélet 

51 345 02 
Képző- és ipar-

művészeti 
program- és 

projektszervező 

          1     1                 

Projekttervezés és 
rendezvényszerve-
zés gyakorlat 

51 345 02 
Képző- és ipar-

művészeti 
program- és 

projektszervező 

            1     1               

12045-16 Képző- és 
iparművészeti alapis-
meretek 

Szakmai projekt 
gyakorlat 

51 345 02 
Képző- és ipar-

művészeti 
program- és 

projektszervező 

            2     2               

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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Jazz-zenész II. 

 
A Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola a 2018/2019-es tanév a különböző jazz-zenész 
szakmairányok szakmai kerettantervét egy ugyanazon táblázatban kezeli. 
 
 

9. (heti óraszám) 10. (heti óraszám) 11. (heti óraszám) 12. (heti óraszám) 13. (heti óraszám)

Főtárgy 2 2 2 2 2

Kötelező zongora 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Zenekari gyakorlat 1 1 1 1 3

Improvizációs gyakorlat 1 1 1 1 3

Jazzvocal (énekes) 1 1 1 1 2

Jazzelmélet 2 2 2 2 3

Jazztörténet 1 2 2 3

Klasszikus zenetörténet 1 2

Jazz szolfézs 2 2 2 2 3

Klasszikus hangképzés 1 1 1 1 1

Kamarazene 1

Fakultatív tárgy (id. nyelv) 4

Nagyzenekari gyak. 2

Összesen 11 12 12,5 13,5 31

2019/2020 tanévben

 
 
Jazz-énekes  

  
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (jazz-énekes) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
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A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszer-
vező, művészetmenedzsment felsőfokú vagy fel-
sőfokú végzettség és akkreditált projektmene-
dzseri tanúsítvány és projektmenedzsment gya-
korlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturá-
lis mediátor, művészetmenedzsment) végzettség 
vagy felsőfokú végzettség és közművelődési szak-
ember I. vagy II. OKJ-s szakképesítés 

 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
 
 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                               
évfolyamonként 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

3 5 5 5 2 5 4 5 9 11 12 19 13,5 17,5 

Összesen 8 10 7 9 20 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                        0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő kép-
zések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                        2   

12103-16 alapszintű 
jazzéneklés 

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   4   4   4 

Kötelező zongora fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakorlat fő szakképesítés   1   1   1   1   3   4   4 

Improvizációs gya-
korlat 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   3   2 

Jazz vokál fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   2   4   4 

Jazzelmélet fő szakképesítés 2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet fő szakképesítés        1     2   3   4   4   

Hangszerismeret fő szakképesítés                      2   1,5 

Klasszikus zenetör-
ténet 

fő szakképesítés                   3   3   

Szolfézs fő szakképesítés 
1 
 

 1            

Zenetörténet fő szakképesítés       1  3      

 

11887-16 Kulturális 
program és projekt szer-
vezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzs-
ment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzs-
ment gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

              1             
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11886-16 Előadóművé-
szeti alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és projekt-
szervezés gyakor-
lata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kom-
petenciák erősítése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Klasszikus zenetör-
ténet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülni 

Billentyűs 

A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (billentyűs) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
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A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszer-
vező, művészetmenedzsment felsőfokú vagy felső-
fokú végzettség és akkreditált projektmenedzseri 
tanúsítvány és projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturá-
lis mediátor, művészetmenedzsment) végzettség 
vagy felsőfokú végzettség és közművelődési szak-
ember I. vagy II. OKJ-s szakképesítés 

 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
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A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                                                    
évfolyamonként 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
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A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

3 4,5 5 4,5 2 4,5 4 4,5 9 9 12 19 13,5 17,5 

Összesen 7,5 9,5 6,5 8,5 18 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                        0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő kép-
zések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                        2   

12104-16 alapszintű 
jazz hangszeres zené-
lés 

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   4   4   4 

Klasszikus zongora fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakorlat fő szakképesítés   1   1   1   1   3   4   4 

Improvizációs gya-
korlat 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   3   2 

Kamarazene fő szakképesítés                  4   4 

Jazzelmélet fő szakképesítés 2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet fő szakképesítés        1    2   3   4   4   

Hangszerismeret fő szakképesítés                      2   1,5 

Klasszikus zenetör-
ténet 

fő szakképesítés                   3   3    

Szolfézs  1  1            

Zenetörténet        1  3      

 
 

11887-16 Kulturális 
program és projekt szer-
vezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművé-
szeti alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és projekt-
szervezés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 
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Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kom-
petenciák erősítése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Klasszikus zenetör-
ténet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

 

Fafúvós 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (fafúvós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
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előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelő-
désszervező, művészetmenedzsment felső-
fokú vagy felsőfokú végzettség és akkredi-
tált projektmenedzseri tanúsítvány és pro-
jektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, művészetmenedzs-
ment) végzettség vagy felsőfokú végzett-
ség és közművelődési szakember I. vagy II. 
OKJ-s szakképesítés 

 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak:  Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik! 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

3 4,5 5 4,5 2 4,5 4 4,5 9 9 12 19 13,5 17,5 

Összesen 7,5 9,5 6,5 8,5 18 31 31 
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11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                        0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő kép-
zések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                        2   

12104-16 alapszintű 
jazz hangszeres zené-
lés 

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   4   4   4 

Kötelező zongora fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakorlat fő szakképesítés   1   1   1   1   3   4   4 

Improvizációs gya-
korlat 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   3   2 

Kamarazene fő szakképesítés                  4   4 

Jazzelmélet fő szakképesítés 2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet fő szakképesítés        1    2   3   4   4   

Hangszerismeret fő szakképesítés                      2   1,5 

Klasszikus zene-
történet 

fő szakképesítés                   3   3   

Szolfézs 
 fő szakképesí-

tés 
1  1            

 Zenetörténet fő szakképesítés       1  3      

 
 
 

11887-16 Kulturális 
program és projekt 
szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzs-
ment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzs-
ment gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

              1             

11886-16 Előadómű-
vészeti alapismere-
tek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és projekt-
szervezés gyakor-
lata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősí-
tése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               
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Klasszikus zenetör-
ténet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

Húros/vonós  
 

A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (húros/vonós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszervező, 
művészetmenedzsment felsőfokú vagy felsőfokú vég-
zettség és akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturális 
mediátor, művészetmenedzsment) végzettség vagy fel-
sőfokú végzettség és közművelődési szakember I. vagy 
II. OKJ-s szakképesítés 

 
 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak:  Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
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évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolya-
monként 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

3 4,5 5 4,5 2 4,5 4 4,5 9 9 12 19 13,5 17,5 

Összesen 7,5 9,5 6,5 8,5 18 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
fő szakképesí-

tés 
                       0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 
fő szakképesí-

tés 
                       2   

12104-16 alapszintű 
jazz hangszeres ze-
nélés 

Főtárgy 
fő szakképesí-

tés 
  2   2   2   2   4   4   4 

Kötelező zongora 
fő szakképesí-

tés 
  0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakor-
lat 

fő szakképesí-
tés 

  1   1   1   1   3   4   4 
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Improvizációs 
gyakorlat 

fő szakképesí-
tés 

  1   1   1   1   1   3   2 

Kamarazene 
fő szakképesí-

tés 
                 4   4 

Jazzelmélet 
fő szakképesí-

tés 
2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet 
fő szakképesí-

tés 
       1    2   3   4   4   

Hangszerismeret 
fő szakképesí-

tés 
                     2   1,5 

Klasszikus zene-
történet 

fő szakképesí-
tés 

                  3   3   

 
Szolfézs 

fő szakképesí-
tés 

1  1            

Zenetörténet 
fő szakképesí-

tés 
      1  3      

 
 

11887-16 Kulturális 
program és projekt szer-
vezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművé-
szeti alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és projekt-
szervezés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kom-
petenciák erősítése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Klasszikus zenetör-
ténet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               
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A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie 
 
 
Rézfúvós 

A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (rézfúvós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
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Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszervező, 
művészetmenedzsment felsőfokú vagy felsőfokú vég-
zettség és akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturális 
mediátor, művészetmenedzsment) végzettség vagy fel-
sőfokú végzettség és közművelődési szakember I. vagy 
II. OKJ-s szakképesítés 

 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak:  Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                                     
évfolyamonként 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakké-
pesítésre vo-
natkozó: 

Összesen 
A tantárgy kapcsoló-

dása 

3 4,5 5 4,5 2 4,5 4 4,5 9 9 12 19 13,5 17,5 

Összesen 7,5 9,5 6,5 8,5 18 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás 
II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás 
I. (érettségire 
épülő képzé-
sek esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   
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12104-16 
alapszintű jazz 
hangszeres ze-
nélés 

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   4   4   4 

Kötelező zongora fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakorlat fő szakképesítés   1   1   1   1   3   4   4 

Improvizációs gya-
korlat 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   3   2 

Kamarazene fő szakképesítés                  4   4 

Jazzelmélet fő szakképesítés 2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet fő szakképesítés       1     2   3   4   4   

Hangszerismeret fő szakképesítés                      2   1,5 

Klasszikus zene-
történet 

fő szakképesítés                   3   3   

Szolfézs fő szakképesítés 1  1            

Zenetörténet fő szakképesítés       1  3      

11887-16 Kul-
turális prog-
ram és projekt 
szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzs-
ment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzs-
ment gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Elő-
adóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és pro-
jektszervezés gya-
korlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉ-

SZETI PROGRAM- 
ÉS PROJEKT-
SZERVEZŐ 

                            

Ágazati szak-
mai kompe-
tenciák erősí-
tése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Klasszikus zene-
történet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

 
A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
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tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

Ütős  

A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 
Szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész II. (ütős) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 

óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
 
 A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén legalább alapfokú iskolai vég-
zettség, vagy érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség hiányában az iskolai 
előképzettség elfogadható, ha a tanuló legkésőbb a tizenharmadik (első szakkép-
zési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzett-
séget. 
Bemeneti kompetenciák: Megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - 
olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek 
megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, 
a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli 
és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: Szükségesek, amelyek teljesítését a szakképző 
iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékeli. 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelő-
désszervező, művészetmenedzsment felső-
fokú vagy felsőfokú végzettség és akkredi-
tált projektmenedzseri tanúsítvány és pro-
jektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, művészetmenedzs-
ment) végzettség vagy felsőfokú végzett-
ség és közművelődési szakember I. vagy II. 
OKJ-s szakképesítés 

 
 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak:  Metronómok, CD lejátszók, erősítők, hangfalak, audio 
berendezések, video berendezések, zongorák vagy pianínók, hangszerek tartozé-
kokkal, hangszerraktár, hangszertokok, előadóterem, hangversenyterem, hang-
technikai eszközök, berendezések, kottatartók, számítástechnikai eszközök, tábla, 
kréta, filctoll.  
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok. 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                    
évfolyamonként 
 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kapcso-

lódása 

3 4,5 5 4,5 2 4,5 4 4,5 9 9 12 19 13,5 17,5 

Összesen 7,5 9,5 6,5 8,5 18 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                        0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő kép-
zések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                        2   

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   4   4   4 
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12104-16 alapszintű 
jazz hangszeres zené-
lés 

Kötelező zongora fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   2   2 

Zenekari gyakorlat fő szakképesítés   1   1   1   1   3   4   4 

Improvizációs gya-
korlat 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   3   2 

Kamarazene fő szakképesítés                  4   4 

Jazzelmélet fő szakképesítés 2   4   1   1   3   5   4   

Jazztörténet fő szakképesítés        1    2   3   4   4   

Hangszerismeret fő szakképesítés                      2   1,5 

Klasszikus zenetör-
ténet 

fő szakképesítés                   3   3   

Szolfézs fő szakképesítés 1  1            

Zenetörténet fő szakképesítés       1  3      

 

11887-16 Kulturális 
program és projekt szer-
vezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

          1                 

Rendezvényszerve-
zés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművé-
szeti alapismeretek 

Előadó-művészet 
történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és projekt-
szervezés gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰ-

VÉSZETI 
PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZER-

VEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kom-
petenciák erősítése 

Jazz elmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Klasszikus zenetör-
ténet 

helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 



228 
 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie 

 

Kortárs-modern táncos  
 

A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09 
Szakképesítés megnevezése: Táncos II. (Kortárs-modern táncos szakmairány) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció  
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 20% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 120 óra, a 11. évfo-
lyamot követően 40 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
 
A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével 
a képzési folyamat időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, tábo-
rok, versenyek, kiállítások, művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az 
iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is. 
 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, 
párhuzamos oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 
 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelő-
désszervező, művészetmenedzsment felső-
fokú vagy felsőfokú végzettség és akkredi-
tált projektmenedzseri tanúsítvány és pro-
jektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, 
kulturális mediátor, művészetmenedzs-
ment) végzettség vagy felsőfokú végzett-
ség és közművelődési szakember I. vagy II. 
OKJ-s szakképesítés 

 

Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek to-
vábbi részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: Nincs. 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 10 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  120 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  40 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2609 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló ren-
deletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óra-
terve alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat vá-
lasztja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 
óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell ren-
delkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  80 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2157 óra 

 

 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Táncos II. szakképesítés 
(szakmairány megnevezé-
sével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 
évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

hetek száma 36 36 36 31 31 
Érettségire épülő (fő) szak-
képesítés óraszáma he-
tente 

8 12 5 6 31 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképe-
sítés óraszáma 

0 0 6 6 - 

A szakképesítésre fordít-
ható óraszám hetente 

8 12 11 12 - 

A szakképesítésre fordít-
ható éves óraszám  

288 432 396 372 961 

Szakképesítési  óraszám 
összesen  9-12. évfolyam : 

1488 0 

képzési óraszám összesen                 
13. évfolyam: 

0 961 

összevont gyakorlat 160  

képzési óraszám összesen                 
9-13. évfolyam : 

2609 
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NAT művészet 
óra hetente 

0 0 1  0  - 

szabad sáv he-
tente 

5 4 3 3  

testnevelés 
órák terhére for-
dítandó szak-
mai órák száma 
hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten 
szakmai kép-
zésre fordítható 
összes óraszám 
hetente 

18 21 20 20   
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A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett 
párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasz-
nálható óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait 
is tartalmazzák.   A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat 
fogalmaz meg. 
A testnevelés órán szerezhető baleseti veszélyeztetettség a Táncos szakképesítést 
tanuló gyermekek pályájára negatív hatással lehet. Esetükben a fő cél, a minden-
napos testnevelés a szakképesítés tartalmából adódóan biztosított. 
A 9-12. évfolyamon a heti 5 testnevelés óra a Klasszikus balett, Kortárs-, modern 
tánctechnikák alapjai I., II. valamint a Tánctechnikai specializáció I. tantárgyak ok-
tatására fordítható. Ennek megfelelően a 10724-16 azonosító számú Kortárs-mo-
dern tánc megnevezésű szakmai követelménymodul Klasszikus balett tantárgyá-
nak heti óraszámai 4 órával, a Kortárs-, modern tánctechnikák alapjai I., II. tantár-
gyak 9-11. évfolyamon heti 1 órával, valamint a Tánctechnikai specializáció I. tan-
tárgy a 12. évfolyamon heti 1órával kiegészítendő.  
 
 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma                                               
évfolyamonként 
 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesí-
tésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kap-

csolódása 

1 9 1 10 
 

4 16 
 

4 16 7,5 23 15 64 

80 

7,5 23 

Összesen 10 11 20 20 25 79 30,5 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
fő szakképesí-

tés 
                    0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. 
fő szakképesí-

tés 
                    2         2   

10722-16 Előadó-
művészeti tevé-
kenység 

Klasszikus balett 
alapjai 

fő szakképesí-
tés 

  4   4     4     4   4   16     4 

Bevezetés a tánc-
történetbe 

fő szakképesí-
tés 

1   1     2     2   1   8     1   

10724-16 Kortárs-
modern tánc 

Klasszikus balett  
fő szakképesí-

tés 
                      2         2 

Kortárs-, modern 
technikák alapjai I.  

fő szakképesí-
tés 

  2   3     1             4       

Kortárs-, modern 
technikák alapjai II. 

fő szakképesí-
tés 

  2   3                   5       

Tánctechnikai spe-
cializáció I. 

fő szakképesí-
tés 

           1     1   4   4     4 

Tánctechnikai spe-
cializáció II. 

fő szakképesí-
tés 

           1     1   4   4     4 

Kreatív módszerek 
fő szakképesí-

tés 
                  1   4   1     4 

Színészmesterség 
fő szakképesí-

tés 
  1                       2       

 
fő szakképesí-

tés 
                      2     2   
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                        1     1   
                   1            1   

Színpadi gyakorlat 
fő szakképesí-

tés 
                      5         5 

Táncműelemzés 
fő szakképesí-

tés 
        1         

11888-16 Előadó-
művészeti alapis-
meretek 

Előadó-művészet 
történet 

51 345 05 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

          1     1                 

Előadó-művészeti 
program- és pro-
jektszervezés gya-
korlata 

51 345 05 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

            2     2               

Előadó-művészeti  
előadás gyakorlat  

51 345 05 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

            1                     

11887-16 Kultu-
rális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzs-
ment  

51 345 05 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

          1                       

Projekttervezés és 
projektmenedzs-
ment gyakorlata  

5134501 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

            1     1               

Rendezvényszerve-
zés 

5134501 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

                1                 

Rendezvényszerve-
zés gyakorlata  

51 345 05 
Előadóművé-
szeti program 
és projektszer-

vező  

                  1               

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erő-
sítése 

fő szakképesí-
tés 

  5   5   2 9   2 9     4 28       

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át le-
fedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző is-
kola szakmai programjában kell rendelkezni. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmé-
let/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
 

 

A szakképzési kerettanterv 2018. szeptember 1-től kimenő rendszerben  

(2016-os szakképzési kerettanterv) 
 
A(z) V. képző- és iparművészet ágazathoz az alábbi szakképesítések esetén: 
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54 211 03  Festő 
54 211 04  Grafikus 
54 211 07  Szobrász 
 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-
rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuni-
káció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 
követően 140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: egészséges színlátás 
Pályaalkalmassági követelmények: színérzék, térlátás, arányérzék, kreativitás 
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: digitális fényképezőgép 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszer-
ével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) 
ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete 
megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam 

heti óra-
szám sza-
badsáv 
nélkül 

éves óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 
szabadsávval 

éves óra-
szám sza-

badsávval 

9. évfolyam 11 
óra/hét 

396 óra/év 13 óra/hét 468 óra/év 

10. évfolyam 12 
óra/hét 

432 óra/év 13 óra/hét 468 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 
11. évfolyam 10 

óra/hét 
360 óra/év 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 
12. évfolyam 10 

óra/hét 
310 óra/év 11 óra/hét 341 óra/év 

5/13. évfo-
lyam 

31 
óra/hét 

961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2739 óra  3038 óra 
 

évfolyam 

heti óra-
szám sza-
badsáv 
nélkül 

éves óra-
szám sza-

badsáv nél-
kül 

heti óra-
szám 

szabadsáv-
val 

éves óra-
szám sza-

badsávval 

1/13. évfolyam 31 
óra/hét 

1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 
2/14. évfolyam 31 

óra/hét 
961 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2237 óra  2505 óra 
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(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 
9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantár-
gyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak hetei-
nek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik! 
 
 
 
 

  

54 211 04  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 

2016/2017 tanévtől felmenő rendszerben                        

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti óra-
szám 

éves óra-
szám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves óra-
szám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

  

Rajz-festés-mintázás 5 180 5 180 6 216 6 192 7 252       

Művészettörténet 1 36 1 36 2 72 2 64 2 72 2 64   

Térbrázolási rendszerek               2 72       

Stílustan és szaktörténet     1 36     2 72       

Tervezés és technológia 5 180 5 180     18 648       

Művészeti Vállalkozás                         

Grafikai technológia 
gyak.  

         3 108   3  96           

Szakmai idegen nyelv                 2 72       

Grafikai alapok          3 108          7 224   

Grafikai illusztrálás                     3 96   

Alkalmazott grafika                     7 224   

Foglalkoztatás                     1 32   

 Tervezőgrafikai tecnoló-
giai gyak. 

             3 96            

Összesen 11 396 12 432 14 504 14 448 33 1188 20 640   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20   15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 

 
Szobrász 
54 211 07  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 
2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben                       

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   
9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám   

Rajz-festés-mintázás 5 180 5 180 6 216 6 192 7 252       
Művészettörténet 1 36 1 36 2 72 2 64 2 72 2 64   
Térbrázolási rendszerek               2 72       
Stílustan és szaktörténet     1 36     2 72       
Tervezés és technológia 5 180 5 180     18 648       
Művészeti Vállalkozás                         

A szoborkészítés gyakor-
lata  

        5  180  5 160            

Szakmai idegen nyelv                 2 72       
Kortárs szakmai környe-
zet 

                    1 32   

Szoborkészítés                     14 448   
Szakmai ábrázolás                     2 64   
Foglalkoztatás                     1 32   
 Szoborkészítés elmélete          1 36   1 32            
Összesen 11 396 12 432 14 504 13 448 33 1188 20 640   
                            
                          Össz 
Szakmai gyakorlat 35 35 55 20   15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 
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Festő 

54 211 03  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 

2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben                       

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám   

Rajz-festés-mintázás 5 180 5 180 6 216 6 192 7 252       

Művészettörténet 1 36 1 36 2 72 2 64 2 72 2 64   

Térbrázolási rendszerek               2 72       

Stílustan és szaktörténet     1 36     2 72       

Tervezés és technológia 5 180 5 180     18 648       

Művészeti Vállalkozás                         

Festészet gyakorlat           5 180  5  160            

Szakmai idegen nyelv                 2 2       

Kortárs szakmai ismeretek                     3 96   

Festészet                     14 448   

Foglalkoztatás                     1 32   

 Festészet elmélet         1   36  1 32            

Összesen 11 396 12 432 14 504 14 448 33 1118 20 640   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 

 
 

Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam

Tánctörténet 1 1

Klasszikus balett 4 4

Kortárs modern 

technikák alapjai  I.
3 2

Kortárs modern 

technikák alapjai  II.
2 2

Tánctechnikai 

specializációk I.

Tánctechnikai 

specializációk II.

Kreatív módszerek 1 1

Táncműelemzés 1 1

Anatómia 1

Összesen 12 12
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Jazz-zenész II. 

(jazz-énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős, fafúvós, rézfúvós) 

54 212 04  

XLII. Előadóművészet ágazat 

2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben                       

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám   

Főtárgy 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 2 64   

Klasszikus hangképzés  
(énekes) 

1 36 1 36 1 36 1 32 1 36 1 32   

Szolfézs/Jazzszolfézs 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 3 96    

Kamarazene           1 32  

Zeneelmélet 2 72 2 72 1 36   1 36     

Jazzelmélet 0 0 0 0 1 36 2 64 1 36 3 96   

Jazztörténet 0 0 0 0 1 36 2 64 1 36 3 96   

Zeneirodalom 0 0 0 0 1 36   2 72     

Zenekari gyakorlat 2 72 2 72 2 72 1 32 5 180 3 96   

Nagyzenekrai gyakorlat           2 64  

Klasszikus zenetörténet       1 32   2 64  

Kötelező zongora  
(zenész/énekes) 

0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 16  0,5 18 2 64   

Kötelező zongora  
(énekes) 

1 36 1 36 1 36   1 36     

Előadói gyakorlat 1 36 1 36 1 36           

Jazzvokal (énekes) 1 36 1 36 1 36 1 32     2 64   

Stúdiógyakorlat 2 72 2 72 2 72   2 72     

Foglalkoztatás                         

Fakultatív tárgy (Id. nyelv)           4 128  

Improvizációs gyakorlat              1 32      3  96    

Összesen (énekes) 14 504 14 504 16 576 17 543 18,5 648 31 704   

Összesen (zenész) 11,5 414 11,5 414 13,5 486 14,5 448 16,5 594 16 640   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 
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Mozgókép- és animációkészítő 

54 213 03 

VI. Hang-, film és színháztechnika ágazat 

2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben                       

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám   

Művészettörténet 1 36 1 36 2 72 2 64 2 72 2 64   

Hangművészeti alapism.           1            

Médiaművészeti  
alapismeretek 1 36          1 96 6 216       

Rajz-festés-mintázás 3 108 3 108 6 216 6 192 7 252       

Munkakörnyezet                       

Mozgóképi ismeretek 2 72 3 108         7 252       

Digitális művészet és 
multimédia 4 144 5 180     7 252       

 3D elmélet          2 72                

Szakmai idegen nyelv                 2 72       

Rajz-festés-mintázás                     7 224   

Számítógépes grafika                     2 96   

Szaktörténet                     1 64   

Tervezés és technológia                     2 64   

Mozgókép és animáció                     3 128   

 3D modellezés          4 144  1 32            

Mozgókép elmélet     1 36         

Mozgókép gyakorlat     2 72        
Animációkészítő gyakor-
latok       4 128      

Összesen 11 396 12 432 14 504 15 448 31 1116 17 640   

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

              1/13, 2/14. 80 80 160 

 
 
2015/2016. (II.25.) Kormányrendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai 
rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairól. 
 
Az OKJ változások bevezetésének időpontja: 2016. szeptember 1. 
Az OKJ változásban módosuló szakképesítések: 
 

Az OKJ változásban érintett szakképesí-
tés 

Az OKJ változásához igazodó alkalmaz-
hatóság 

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésé-
vel)  
54-212-04 

Jazz-zenész II. (szakmairány megjelölé-
sével) 54-212-04 

Táncos (szakmairány megjelölésével) 
54-212-09 

Táncos II. (szakmairány megjelölésével) 
54-212-09 

 
Az OKJ módosításával új iskolai rendszerben oktatható szakképesítések és új ága-
zatok is megjelentek a jegyzékben. Az új szakképesítésekhez a megszerzésükre irá-
nyuló képzések 2016/2017. tanévi indíthatósága érdekében megyénkénti és a fő-
városra összesített képzési keretszámok kerültek meghatározásra. 
 
Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével 
XLII. Előadóművészet 
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Az új iskolai rendszerű képzési lehetőségek: 
 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítések 

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) 55-212-04 

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) 55-212-08 

 
 

Szint Meghatározás ISCED szint 

54 Emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi vég-
zett- 
séghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzés-
ben  
szerezhető meg 

4 

55 Emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai 
rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi vég-
zettséghez kötött szakképesítésre épül 

4 

 

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása 
 

Szakképesítés megnevezése Szakmairányok 

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölé-
sével) 

Jazz-énekes;  
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, hú-
ros/vonós, billentyűs, ütős) 

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölé-
sével) 

Jazz-énekes;  
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, hú-
ros/vonós, billentyűs, ütős) 

Táncos II. (a szakmairány megjelölésé-
vel) 

Kortárs-, modern táncos 

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) Kortárs-, modern táncos 

 
 

Az ágazati szakképzés kimenő rendszerben a 2016/17-es tanévtől 

 

Ágazati szakmai kerettanterv alapján, először 2013/2014-es tanévben indított évfo-
lyamoknál a szakok részbeni módosításával átalakul. 2017-ben szakmai érettségivel 
záruló, párhuzamos képzési formában. Ezután az első komplex szakmai vizsga, 2018-
ban lesz. 

A modul-rendszerű képzés után az ágazati kerettantervek alapján történő szakkép-
zések belépése lényeges tartalmi változást nem hoznak, azzal együtt, hogy a szak-
képzések elnevezései és a képzés szerkezete jelentősen változnak. 
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Az új OKJ számsor jelentése: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Szint Tanulmányi terület Sorszám 

 

OKJ- 
SZÁM 

A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE ÉVFOLYAMOK SZÁMA 

 
PÁRHUZAMOS 
MŰVÉSZETI KÉP-

ZÉS 

ÉRETTSÉGI 
UTÁNI SZAK-
MAI KÉPZÉS 

54 211 07 
szobrász (díszítőszobrász, kőszobrász, 

bronzműves és szoboröntő) 
4+1 2 

54 211 04 
grafikus (alkalmazott grafikus, képgrafi-

kus,) 
4+1 2 

54 211 03 festő 4+1 2 

54 212 04 
jazz- zenész (gordon, harsona, gitár, bil-
lentyűs hangszerek, szaxofon, klarinét, 
trombita, dob, zongora) jazz- énekes 

4+1 2 

54 213 03 mozgókép- és animációkészítő 4+1 2 
54 212 09 táncos (modern- kortárs tánc) 4+1 2 
 

 

Szakképzési kerettanterv a képző- és iparművészet ágazathoz 

 
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az 
első négy évfolyamra azaz a 9‒12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos 
szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) az V. Képző- és iparművészeti 
ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik: 
 
azonosítószám megnevezés 
54 211 01 Dekoratőr 
54 211 02 Divat- és stílustervező 
54 211 03 Festő 
54 211 05 Kerámiaműves 
54 213 02 Kiadványszerkesztő 
54 211 06 Ötvös, fémműves 
54 211 07 Szobrász 
54 211 08 Textilműves 
54 211 09 Üvegműves 
 
 
A szakképzés jogi háttere 
 
A szakképzési kerettanterv 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 
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az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet 
 
A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 
A szakképesítés megnevezése: Grafikus 
A szakmacsoport száma és megnevezése:  
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alap-
fokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában  
Bemeneti kompetenciák: ‒ 
Szakmai előképzettség: ‒ 
Előírt gyakorlat: ‒ 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: Szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények:  
 
A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak:   
  
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre:nincs 
 
 
A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 
évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi 
rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának 



242 
 

(1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, megegyezik 
a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  
Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 
 
 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti  4 órás szabad sáv 
ajánlott felhasználásával 
évfolyam 9. évfolyam 10. év-

folyam 
11. évfo-
lyam 

12. év-
folyam 

13.év-
folyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 
heti szakmai óra-
szám a heti 40 
órás szki keret-
tanterv szerint 

11 12 13 16 31 

NAT művészet 
óra 

  1       

szabad sáv 4 4 4 4 4 
helyi szinten 
szakmai kép-
zésre fordítható 
összes óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 
            
képzési óraszám 
9-12: 

  2404       

képzési óraszám 
13: 

  1120       

gyakorlat (fel-
osztva) 

  160       

összes képzési 
óra: 

  3684       

 
 
 

évfolyam 
heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves 
óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

heti óraszám 
szabadsávv

al 

éves 
óraszám 
szabads

ávval 
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 

óra/év 
Ögy  160 óra  160 óra 
2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 

óra/év 
Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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Szobrász 

54 211 07  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 

2013/2014-es tanévtől kimenő rendszerben                     

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14. 
  

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

  

Rajz-festés-mintázás 6 216 6 216 6 216 7 224 7 252       

Művészettörténet 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 2 64   

Térbrázolási rendszerek         1 36     2 72       

Stílustan és szaktörténet     1 36 1 36 1 32 2 72       

Tervezés és technológia 6 216 6 216 6 216 7 224 18 648       

Művészeti Vállalkozás             1 32           

                            

Kortárs szakmai környezet                     2 64   

Szoborkészítés                     21 672   

Szakmai ábrázolás                     4 128   

Foglalkoztatás                     2 64   

                            

Összesen 14 504 15 556 16 576 18 576 31 1116 31 992   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20   15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 

 
 

Grafikus 

54 211 04  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 

2013/2014-es tanévtől kimenő rendszerben                     

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

  

Rajz-festés-mintázás 6 216 6 216 6 216 7 224 7 252  224   

Művészettörténet 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 2 64   

Térbrázolási rendsze-
rek 

        1 36     2 72       

Stílustan és szaktörté-
net 

    1 36 1 36 1 32 2 72       

Tervezés és technoló-
gia 

6 216 6 216 6 216 7 224 18 648       

Művészeti Vállalkozás             1 32           

                            

Grafikai alapok                     7 160   

Grafikai illusztrálás                     5 96   

Alkalmazott grafika                     10 224   

Foglalkoztatás                     2 64   

                            

Összesen 14 504 15 540 16 576 18 576 31 1116 26 832   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20   15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 
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Szakképzési kerettanterv és a jazz-zenész, jazz-ének szakmairány szakképesítés-
hez 

 

Zeneművészeti tagozat 

54 212 04 
Jazz- zenész 
(fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, ütős, billentyűs, jazz-énekes szakmairánnyal) 
 

A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv  

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  
az 54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizs-
gakövetelményeit tartalmaz rendelet alapján készült. 

A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 

A szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) Jazz-ze-
nész szakmairány: Billentyűs 

Festő 

54 211 03  

V. Képző-és iparművészeti ágazat 

2013/2014-es tanévtől kimenő rendszerben                     

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám 

heti óra-
szám 

éves 
óraszám   

Rajz-festés-mintázás 6 216 6 216 6 216 7 224 7 252       

Művészettörténet 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 2 64   

Térbrázolási rendszerek         1 36     2 72       

Stílustan és szaktörténet     1 36 1 36 1 32 2 72       

Tervezés és technológia 6 216 6 216 6 216 7 224 18 648       

Művészeti Vállalkozás             1 32           

                            

Kortárs szakmai ismeretek                     7 224   

Festészet                     20 640   

Foglalkoztatás                     2 64   

                            

Összesen 14 504 15 540 16 576 18 576 31 1116 31 992   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommuniká-
ció 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, vagy 
érettségi végzettség, vagy kizárólag szakképzési évfolyamon történő képzés eseté-
ben - iskolai előképzettség hiányában (érettségi végzettség) - legalább a középis-
kolai tanulmányok folytatása a tizedik évfolyamon. 

Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - ol-
vasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék 

Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek meg-
felelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a ze-
nei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gya-
korlati felvételi vizsgán értékel. 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak 
Pályaalkalmassági követelmények: vannak 
 

A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak meg-
felelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szak-
ember alkalmazható: 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását 
a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 
részletei az alábbiak:   

Audio berendezések CD, DVD lejátszó, erősítő, hangfalak tanszakonként 1 
Video berendezések Kamera, kivetítő, vászon intézményenként 1 
Zongorák vagy pianí-

nók 
Tantermenként 1 

Hangszerek tartozékok-
kal 

Tanszakonként indokolt mennyiségben 

Hangtechnikai eszkö-
zök, berendezések 

Erősítők, hangkeverők, mikrofonok, állványok, kábelek, 
hangszeralapok zenekari megszólaláshoz 

Kottatartók Állványok és zenekari pultok elegendő mennyiségben 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felsze-
relésekre: 

CD, DVD és kottatár 
Intézményenként, folyamatos feltöl-

téssel 

Számítástechnikai eszközök 
Tanári notbook-ok, asztali gépek, 

nyomtatók, fénymásolók 
Zenei szerkesztő és gyakorlóprog-

ramok 
Tanszakonként 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának 
(2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolya-
mos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszeré-
vel, átlagos órakeretével.  
A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimná-
ziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 év-
folyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szak-
mai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
A két évfolyamos képzés első és második évfolyamának összevont összes óraszáma, 
szakmai tartalma arányosan elosztható hosszabb, legfeljebb 104 heti szakmai felké-
szítés keretében azzal, hogy az összes képzési óraszám legfeljebb 2268 óra, a szabad 
sáv felhasználása esetében 2540 óra lehet a *-al jelölt évfolyamszerkezet esetén is.  

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

 

 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv aján-
lott felhasználásával 

évfolyam 
9. év-

folyam 
10. év-
folyam 

11. évfo-
lyam 

12. év-
folyam 

13. év-
folyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 
heti szakmai óraszám a heti 40 

órás szki kerettanterv szerint 
11 12 13 16 31 

NAT művészet óra  1    
szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai képzésre 
fordítható összes óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 
képzési óraszám 9-12:  2404    
képzési óraszám 13:  1120    
gyakorlat (felosztva)  160    
összes képzési óra:  3684    

 

Érettségire épülő oktatás esetén felhasználható óraszámok: 
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évfolyam 
heti óraszám 
szabadsáv 

nélkül 

éves 
óraszám 

szabadsáv 
nélkül 

heti óraszám 
szabadsávv

al 

éves 
óraszám 

szabadsávv
al 

1/13. évfolyam 31 óra/hét* 1116 óra/év 35 óra/hét* 1260 óra/év 
Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét* 992 óra/év 35 óra/hét* 1120 óra/év 
Ögy. nélkül  2108 óra  2380 óra 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
*Három éves képzés esetén – 1/13-tól 1/14-ig – a megadott összes óraszám megtar-
tásával a heti óraszám 22 óra/hét, illetve 23 óra/hét lehet. 
 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 
 

 
Jazz-zenész  

(jazz-énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős, fafúvós, rézfúvós) 

54 212 04  

Előadóművészet ágazat 

2013/2014-es tanévtől kimenő rendszerben                       

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám   

Főtárgy 2   2   2   2   4   4     

Klasszikus hangképzés  
(énekes) 

0   1   1   1   1   1     

Szolfézs 2   2   1   1   3   3     

Zeneelmélet 2   2   1   1   1   1     

Jazzelmélet 0   0   2   2   1   1     

Jazztörténet 0   0   1   0   1   1     

Zeneirodalom/ 
Zenetörténet 

0   0   1   0   1   1     

Zenekari gyakorlat 2   2   2   2   9   9     

Kötelező zongora  
(zenész) 

0.5   0,5   0,5   0,5   1   1     

Kötelező zongora  
(énekes) 

1   1   1   1   1   1     

Előadói gyakorlat 1   0   2   0   1   1     

Jazzvokal (énekes) 1   1   1   1   1   1     

Stúdiógyakorlat 0   1   0   2   3   3     

Foglalkoztatás                 2   2     

                            

Összesen (énekes) 11   12   14   13   34   34     

Összesen (zenész) 9,5   9,5   12,5   10,5   31   31     

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

  1/13, 2/14. 80   80   160 
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Mozgókép- és animációkészítő 

54 213 03 

VI. Hang-, film és színháztechnika ágazat 

2013/2014-es tanévtől kimenő rendszerben                     

Tantárgy 

36 hét 36 hét 36 hét 32 hét 36 hét 32 hét   

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13. 2/14.   

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám 

heti 
óra-
szám 

éves 
óra-
szám   

Művészettörténet 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72 2 64   

Hangművészeti  
alapismeretek 3 108 3 108 3 108 3 96 7 252       

Rajz-festés-mintázás 3 108 3 108 3 108 4 128 7 252       

Munkakörnyezet 2 72 3 108 3 108 4 128 7 252       

Digitális művészet  
és multimédia 4 144 4 144 5 180 5 160 7 252       

                            

Rajz-festés-mintázás                     7 224   

Számítógépes grafika                     6 192   

Szaktörténet                     2 64   

Tervezés és technológia                     5 160   

Mozgókép és animáció                     3 96   

Foglalkoztatás                     2 64   

Összesen 14 504 15 540 16 576 18 576 30 1080 27 864   

                            

                          Össz 

Szakmai gyakorlat 35 35 55 20     15 160 

              1/13, 2/14. 80 80 160 

 
    
 

óraszá
m

éves 
óraszám

óraszá
m

óraszá
m

óraszá
m

éves 
óraszám

heti 
óraszám

éves 
óraszám

óraszá
m

óraszá
m

óraszá
m

éves 
óraszám

Tánctörténet/Táncműelem 0 0 0 0 1 36 2 64 4 144 4 144
Klasszikus balett 5 180 5 180 5 180 5 160 7 252 7 224
Graham technika 2 72 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0
Limón/Horton technika 0 0 2 72 2 72 2 64 5 180 5 160
Jazz technika 2 72 2 72 2 72 2 64 5 180 5 160
Improvizáció 1 36 0 0 1 36 1 32 0 0 0 0
Kontakt 1 36 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0
Kompozíció 0 0 0 0 0 0 1 32 4 144 4 128
Repertoár 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1 64
Partnering 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1 64
Anatómia 0 0 0 0 0 0 2 64 2 72 2 64
Modern társastánc 3 108 3 108 2 72 2 64 0 0 0 0
Történelmi társastánc 0 0 0 0 2 72 0 0 0 0 0 0
Zenetörténet 1 36 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Foglalkoztatás 2 72 2 64
Összesen 15 540 15 540 16 576 17 544 31 1188 31 1072

Össz
Szakmai gyakorlat 160

1601/13, 2/14.

Táncos 

54 212 09
Előadóművészet  ágazat

Tantárgy

80
15
80

32 hét
5/13. 2/14.

35 35 55 20

32 hét
12.

36 hét
1/13.

Kortárs-, modern táncos

2013/2014-es t anévt ől kimenő rendszerben

9.
36 hét 36 hét

10.
36 hét

11.
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A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

Bevezetés 

A pedagógiai program jelen fejezete a szakmailag önálló intézményegységként 
működő kollégium stratégiai alapdokumentuma, nevelési munkánk legfontosabb 
meghatározója. Elolvasását jó szívvel ajánljuk mindannak, aki érdeklődik szolgálta-
tásaink iránt. 
 

A kollégiumi nevelés a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben a Kollégiumi neve-
lés alapprogramjának figyelembevételével a kollégium pedagógiai programja sze-
rint folyik. 

Az Alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. ren-
delet alapján kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedve, azokat érvényesítve előse-
gíti a tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását, egyidejűleg tág teret en-
ged a kollégiumok szakmai önállóságának. 

 

A kollégiumi pedagógiai program összeállításánál alapul vett főbb szempontok: 
Jog-szabályok 1993. évi LXXIX törvény, 1/1998 (VII. 24) OM rendelet; 46/ 2001/(VIII.31.) 
OM rendelet; 3/2002. (II.15.) OM rendelet; 9/2004. (III. 8.) OM rendelet; 36/2009. (XII. 
23.) OKM rendelet; 44/2002. (VI. 18.) OM rendelet; 20/2012 EMMI rendelet (VIII.31.); 
2011. évi CXC törvény; 22/2013. EMMI rendelet (III.22), az iskolai fejezet elv-, cél-, és 
tartalmi rendszere, valamint a partneri elvárások, tradíciók, lehetőségek, távlatok. 

A program korrekciójához az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat használtuk 
fel, illetve vettük figyelembe:  

59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának ki-
adásáról  
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagó-
giai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szol-
gáltatásokban való közreműködés feltételeiről  
2/2005. (III.1) OM rendelet: a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása, irány-
elve kiadásáról  

Kollégiumunk az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben 
tartása és az itt lakó diákok biztonságának jegyében neveli és oktatja a bentlakásos 
tanulókat. Hisszük és valljuk, hogy kollégiumunk olyan alkotó pedagógiai, emberi és 
szellemi környezet, amely alkalmas a folyamatos megújulásra, ahol pedagógiai 
programunk hozzájárul egy jó hangulatú, demokratikus, egy-mást becsülő, az em-
beri méltóságot tiszteletben tartó kollégiumi közösség kialakításához. Reméljük, hogy 
a „kollégium” szó előnyt, emlékezetes élményt jelent a tanulóink számára. 
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A működés belső feltételrendszere 

Tárgyi környezet 

Az épület vizsgálata környezeti és funkcionális szempontból  

A kollégium az iskolától pár percnyi járásra, különálló épületben, a Bányász ltp. 16. 
szám alatt lett kialakítva. 
Az egyemeletes komplexum alagsorában foglalkoztató helyiség található. 
Földszintjén konyha, községi könyvtár és mozgássérült szoba van. 
Az emeleten lakószobák és pedagógiai kiszolgáló helyiség van. 
A kollégium hasznos alapterülete 580 m2. 
Az épület bérlemény, a Bodajki Önkormányzattól. 
Befogadóképessége 68 fő.  

A lakhatást, ellátást megvalósító helyiségek 

Nevelőtestületi szoba, 
17 db szoba, 
Mozgássérült szoba, 
Eszköztároló, 
Étkező, 
Foglalkoztató. 
(részletesen a helyiségjegyzékben található) 
 
Pedagógiai kiszolgáló helyiségek 

 
Nevelőtestületi szoba, 
Kollégiumvezetői iroda. 
(részletesen a helyiség- és eszközjegyzékben található) 

Gazdálkodás feltételei 

A kollégium az iskolával összevont gazdasági egységként működik. A pedagógiai 
program megvalósításához szükséges anyagi források: 
Normatív állami támogatás, 
Alapítványi támogatás, 
A szállás kiadásából származó bevételek, 
Pályázati nyeremények. 

Humán erőforrás, szervezeti rend  

A munkahelyi szervezet lineáris felépítésű, a szervezeti tagolódások céljait az 

Alapító okirat, 
Pedagógiai Program, 
Éves intézményi, ezen belül a kollégiumi munkaterv, 
Szervezeti egységek (intézményegység, tanulócsoportok, szakkörök) éves munka-
terve határozza meg. 

A szervezet működési céljai csak akkor kerülnek rögzítésre, ha azok: 
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Minden érdekelt számára érthetőek, 
Kellően konkrétak – a célkritériumok megfogalmazottak. 
A célok megvalósulása érdekében feladatokat, tevékenységeket fogalmazunk 
meg, a teljesüléseket pedig belső ellenőrzési rendszer követi. 

A szervezeti egység irányítását kollégiumvezető végzi.  

A kollégiumi nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései  

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei 

Értékek, 
melyek alapján deklaráltuk 
alapelveinket. 

Alapelveink 
Amelyekből levezethettük céljainkat és feladatain-
kat 

Türelmesség 
Esélyegyenlőség 
Nyilvánosság 
Közösségfejlesztés 
Tehetséggondozás-tehet-

ségkutatás 

Felzárkóztatás 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
Együttműködés 
Differenciált fejlesztés 
Személyiségfejlesztés 
Egészség- és környezetvéde-
lem 
Partnerközpontúság 
Integráció 

Didaktikai vonatkozásban vállalt elveink 
Rendszeresség és fokozatosság elve 
Tudatosság és szakszerűség elve 
Életkori sajátosságok figyelembevételének elve 
Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevé-
kenység elve 
Azonos életkorú gyermekek különbözőségének 
elve 
Konkrétumok és absztrakciók egységének elve 
Komplexitás elve 
Egyenrangúság elve 
Tapasztalatszerzés elve 
Következetesség elve 
Motiváció elve 
Koncentráció elve  
Felelősség 
Erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság  
Szakmai önállóság 
Vallási-világnézeti semlegesség 
Hátrányos megkülönböztetés tilalma 
Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyer-
mekeket megillető jogok érvényesítése, 
Demokratikus, humanista, nemzeti és európai 
nevelési elvek alkalmazása 
A tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és ta-
pintat; 
Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagó-
gus tevékenységében; 
Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vé-
tele; 
A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tisz-
teletben tartása, fejlesztése; 
Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő 
képességére; 
A szülőkkel és az iskolával való konstruktív együtt-
működés. 
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A kollégiumi intézményegység nevelési célja 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és mód-sze-
reinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 
fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, sze-
mélyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

biztos szociális háttér teremtése, 
a társadalomba való beilleszkedés segítése – szocializáció, 
önirányító, önszabályozó képesség kialakítása minden emberi megnyilvánulás so-
rán, 
magatartási normák tudatos elfogadása, azok megalapozottságának belátása, 
társadalmi hasznosságra törekvés szándékának kialakítása, 
stabil értékrenddel bíró ifjúság nevelése, 
a sikeres, a munkaerőpiacon is keresett felnőttek nevelése, 
kreatív, nyitott gondolkodású, toleráns, harmonikus személyiségű felnőttek nevelése. 
 

A kollégiumi nevelés feladatai 

A kollégista tanuló  

humánus légkörben folyó nevelése,  
személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően, 
tehetségének kibontakoztatása,  
iskolai tanulmányainak segítése,  
sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása,  
öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése,  
önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése,  
pályaválasztásához, önálló életkezdéséhez szükséges ismeretek, képességek meg-
szerzésének elősegítése.  

A tanulási kultúra fejlesztése 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képes-
ségek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók 
megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívu-
mok - az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának fejlesztését, hangsúlyt 
helyez annak előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása, a problémamegoldó 
képesség ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a tanu-
lókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 
 

A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje, szervezésének pedagógiai elvei 

A kollégiumi pedagógiai tevékenység szerkezete 

Szervezés és tartalom, foglalkozások  

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (46/2001 XII.22. OM r.) szerint a tanuló: 

heti 12 órában köteles részt venni felkészítő foglalkozásokon,  
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heti 2 órában tematikus csoportfoglalkozásokon,  

Cél: Olyan pedagógiai környezet kialakítása, amelyben a tanuló szellemi, testi fejlő-
dése biztosított. 

Felkészítő foglalkozások 
Napi felkészülés. (kötelező) 

Célja: a tanuló napi tanulmányi munkájának segítése. 
Feladat: a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. 
Tevékenység tartalma: egyénhez igazítottan kötött helyen és időintervallumban a 
tanuló tanulási kötelezettségének megvalósítása állandó tanári kontrol és segítség-
nyújtás mellett.  

A csoportvezető tanár döntése alapján egyénileg indokolva határozza meg a tan-
órák eltöltésének módját: (tanterem, lakószoba, nem szabályozott mód - jó rendű 
tanulók esetében)  
Jellemző formája: csoportos tanóra. (45 perc) 

Felzárkóztatás. (kötelező vagy választható) 

Célja: a tanulók tantárgyi hátrányainak kompenzálása. 
Feladat: adott iskolai tantárgyból lehetőleg szakszerű pedagógiai segítség nyújtása. 
Tevékenység tartalma: csoporthoz vagy egyénhez igazítottan, szükség esetén 
(gyenge tanulmányi eredmény) kötelezetten, vagy választható módon tantárgyi 
oktatás. 
Formája: egyéni vagy csoportos tanóra. (45 perc) 

Tehetség kibontakoztató (választható) 

Célja: a tehetség felismerése, motiválása, helyzetbe hozása. 

Feladat: a tanuló szellemi, művészeti egyéb irányban jelentkező tehetsége kibonta-
kozásának szakszerű segítése. 
Formája: egyéni vagy csoportos tanóra. (45 perc) 
 
Speciális ismereteket adó csoportfoglalkozások   (kötelező) 

Célja: a szocializációs folyamat irányítása, közösségi helyzetek kialakítása, a közös-
ségi lét nevelő hatásainak kihasználása, tematikus ismeretátadás. (7 témakör az 
Alapprogram rendelet alapján) 
Feladat: a tanulók rendszeres csoport szintű találkozásának biztosítása, kötött, ren-
deletben, pedagógiai programban, munkatervben szabályozott témák feldolgo-
zása, kommunikáció, a csoport életével, dinamikájával kapcsolatos megbeszélé-
sek, értékelés. 

Tevékenység tartalma: csoportigényekhez igazított. 

Formája: csoportos együttlét. 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások rendszere, tartalma: 

T É M A K Ö R 
9. évf. 

10. 
évf. 

I. A tanulás tanítása 3 2 
II. Az erkölcsi nevelés 2 2 
III. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 
IV. Állampolgárságra, demokráciára 
nevelés 

2 2 

V. Önismeret és a társas kultúra fejlesz-
tése 

1 1 

VI. A családi életre nevelés 1 2 
VII. Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 
VIII. Felelősségvállalás másokért, ön-
kéntesség 

2 2 

IX. Fenntarthatóság, környezettuda-
tosság 

2 2 

X. Pályaorientáció 2 2 
XI. Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 
XII. Médiatudatosságra nevelés 1 1 
XIII. Közösségi, egyéni feladatok szer-
vezése (szabad sáv) 

15 15 

Összes óra: 37 37 

 (A csoportfoglalkozások tartalmi kifejtését az Alapprogram alapján a foglalkozást 
vezető tanárok éves tervükben készítik el.) 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

Rendszeres programok 

Diákkör (választható) 

Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, értékközvetítés.  

Feladat: a tanuló bármilyen irányban jelentkező érdeklődésének programokkal tör-
ténő kiszolgálása. 

Tevékenység tartalma: csoportigényekhez igazított. 

Formája: csoportos vagy egyéni érdeklődési kör, szakkör, önképző kör, énekkar.  

művészeti csoport (választható) 
sportkör (választható) 

Eseti programok 

tanulmányi verseny (választható) 
kulturális verseny (választható) 
házi bajnokság (választható) 
kollégiumok közötti verseny (választható) 
diáknap (választható) 
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Egyéni törődést biztosító foglalkozások 

Célja: a szocializációs folyamat egyénre szabott irányítása, a kollégista életforma 
egyéni értelmezése, a beilleszkedés megkönnyítése, egyéni gondok segítésének 
pedagógiai színtere 

Feladat: az egyén teljes körű pedagógiai és szülői jellegű segítése, nevelése, moti-
válása, értékelése 

Tevékenység tartalma: egyénhez igazított 

Formája: egyéni foglalkozás, kommunikáció 

 

A foglalkozástípusok időkeretei 

Kötelezően biztosított felkészítő foglalkozások 

Jelentése: minden tanuló számára kötelező a részvétel, mely kötelezettségre nézve 
az intézmény Házirendje további felmentési szabályokat tartalmazhat. A kötelező-
ség személy szerint vizsgálandó és a csoportvezető tanár dönt a kötelező foglalko-
zások eltöltésének módjáról. 

Rögzítése: a tanuló részére a csoportvezető tanár által írásban meghatározott idő-
ket és helyeket jelöl ki 

Ellenőrzése: a csoportvezető tanár a foglalkozásokról jelenléti ívet vezet. 

Foglalkozástípusok 
Heti időkeret 
egy tanulóra 

(45 perces órák) 

Heti időkeret kollégi-
umi csoportonként 

min. 
(45 perces órák) 

Megjegyzés 

napi felkészülés 12 kötelező 

15 

Felkészítő fogl. 
felzárkóztatás 1 javasolt Felkészítő fogl. 

tehetség-kibonta-
koztató 

1 javasolt Felkészítő fogl. 

Csoportfoglalkozás 
(kollégiumvezetői) 

 
 
 

Csoportfoglalkozás 
(csoportvezetői) 

 
Csoportfoglalkozás 
(kötelezően válasz-

tandó) 

1 kötelező 
 
 
 

 
  1 kötelező 

 
 

  1 kötelező 

Felkészítő fogl. 
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Választható felkészítő és szabadidős foglalkozások 

Jelentése: minden tanuló számára választható a részvétel, mely ettől kezdve köte-
lezettség  

Rögzítése: a tanuló részére az adott foglalkozási csoportvezető tanár által írásban 
meghatározott időket és helyeket jelöl ki 

Ellenőrzése: a csoportvezető tanár a foglalkozásokról jelenléti és haladási naplót ve-
zet 

Foglalkozástípusok 
Heti időkeret 

kollégiumi csoportonként min. 
(60 perces órák) 

Megjegyzés 

Szabadidős 
16 

 
egyéni törődést biztosító  

 

 

Pedagógiai tevékenységrendszer összefoglalása a 2015/16. tanévre felmenő rend-
szerben 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Foglal-
kozás tí-

pusa 
2. Megnevezése 3. Fajtái 

 
 
 

Tanév   
cso-
port-
szám 

heti 
össz-
óra-
szám 

 

F 
(felké-
szítő) 

Napi felkészítő tanóra 3 36 K 

Felzárkóztató 
tantárgyi 
korrepe-

tálás 
3 3 VT; VH 

Tehetség kibonta-
koztató 

művé-
szeti irá-
nyultság 

3 3 VT; VH 

Csoportfoglalko-
zás 

 3 6 K 

 Összesen   48  
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1. Foglal-
kozás tí-

pusa 
2. Megnevezése 3. Fajtái  

SZ 
szabad-
idő eltöl-
tését biz-

tosító 

Művészeti  3 3 VT; VH 

Könyvtári fogl.  3 3 VT; VH 
Sportkör  1 2 VT; VH 

 
Versenyek 

házi bajnok-
ság 

 1 tömbösítve 

kollégiumok 
közötti 

 1 tömbösítve 

Diák-önkormány-
zati foglalkozás 

 1 1  

Egyéb, éspedig 

hagyomány- 
ápolás 

 3 tömbösítve 

ünnepi meg-
eml. 

 3 tömbösítve 

 Tánc   2 tömbösítve 
 Színjátszó   2 tömbösítve 
 Filmklub   4 tömbösítve 
 Fotó   2 tömbösítve 
 Összesen   25  

E 
Egyéni 
törődés 

A tanulók szemé-
lyiség-jegyeinek 
mélyebb megis-
merése 

sajátos neve-
lési igényű 
tanulók 

 20  

K 
Koll. élet 
szerve-

zése 

ébresztés, szoba-
rend, étkeztetés… 

 3 15  

Összes pedagógus óraszám:  108  

 

Feladatok tevékenységkategóriák 

Tanítás, tanulás 

Cél: A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 
számára lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítsa a minőségi tu-
dáshoz történő hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és 
társadalmi mobilitás elősegítésében. (Koll. alapsz. A kollégium és társ. szerepe). 

Tevékenység: A megvalósulás érdekében a kollégium nagy hangsúlyt helyez a ta-
nulási kultúra fejlesztésére, vagyis az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a meg-
ismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszere-
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ket. Kiemeli a tanulási motívumok - az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vá-
gyának - fejlesztését, hangsúlyt helyez annak előmozdítására, hogy az ismeretek el-
sajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a tanu-
lókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 
A tanulási tevékenység főbb elvei: 

A tanulási feltételek megteremtése. 
Egyéni adottságok és az iskolai igények figyelembevétele. 
A tanulásra motivált tanuló tud hatékonyan tanulni. 
Megfelelő tanulási módszerek megismertetése. 
A nyugodt tanuláshoz szükséges szervezeti keretek biztosítása. (szilencium) 
A tanulás rendszeres munkát követel. 

Követelmény: A tanulás, az önképzés ne kötelességként, hanem belső igényként fo-
galmazódjon meg a tanulókban. 

 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Gondoskodás, szocializáció  

Fizikai szükségletek kielégítése 

Lakhatás: a kollégium négy ágyas, megfelelően felszerelt szobákban kínál elhelye-
zést tanulói részére.  
Élelmezés: az intézmény a tanulói részére napi háromszori étkezést biztosít. 

Egészségügyi ellátás 

A beteg tanulók egészségügyi ellátása háziorvossal, védőnővel 24 órában biztosí-
tott. Lelki problémák, krízis helyzetek kezelése orvosi javaslatra pszichológusi segít-
séggel megoldott. A betegszoba szükség esetén a háziorvosi rendelőben biztosított. 
Az elmúlt év gyakorlata alapján a szülők ragaszkodtak gyermekeik betegsége ese-
tén saját orvosi ellátáshoz és a tanulókat hazavitték.  

Az orvos igénybevételének módja, a napirendhez igazodó jelentés és regisztráció. 

A szükséges iratok: TB kártya, ellenőrző- és betegkönyv. 

Az egészségügyi felügyelet és ellátás részletes rendje a házirendben található. 

 

A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, az önálló életkezdést 
elősegítő tevékenység elvei 

Tehetséggondozás 

A kollégiumi tehetséggondozás létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szol-
gáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, 
tudásuk bővítésében. 

A tehetséggondozást elősegítő tevékenység elvei: 

Megfelelő szervezeti forma, foglalkozás biztosítása a tehetséges tanulók számára. 



259 
 

Egyéni foglalkozás. 
A tudatos önfejlődés elősegítése. 
A kollégium - mint közösségi helyszín - a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 
pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervező-
készség, stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, 
az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figye-
lemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra is. 
A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsola-
tok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. 

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi 
diák önkormányzati rendszer. 

Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése, 
önálló életkezdést elősegítő tevékenység 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, 
amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészült-
ségi, neveltségi különbözőségeket kezelni képes. 
A kollégiumnak is feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatá-
suk segítése. Intézményegységünk támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biz-
tosítja annak esélyét, hogy az iskolánkban eredményesen végezzék tanulmányai-
kat. Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a te-
hetséges tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. 
A kollégium - az iskolával együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé 
teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a 
választott életpályára való felkészülést, kiemelten koncentrálva az iskola fő profiljára, 
a művészeti nevelésre. 
 
Társadalmi beilleszkedés segítésének fontosabb elvei: 

A tanulók ismerjék meg önmagukat: 
Önismeret kialakításának segítése, 
Önállóság kialakítása. 
Együttműködési képesség kialakítása. 
Lehetőség szerint minél több tanuló vegyen részt a DÖK munkájában. 
Követelmény: 

Sajátítsa el a közösségi együttélés szabályait. 
Vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül tudja elfogadni társait. 
Legyen vitakultúrája 
Rendelkezzen pozitív közösségi szokásokkal, konfliktusait kulturált módon tudja ke-
zelni. 

Pályaorientációs tevékenység 

Cél: Olyan pálya választása, amelynek követelményeire alkalmas az egyén és a 
társadalom is igényli. 
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Tevékenység: A kollégisták ismerjék fel képességeiket, érdeklődési területüket. Ismer-
jék meg a pályaválasztási alapfogalmakat, álláskeresési technikákat. Sajátítsák el 
azokat a technikákat, amelyek megkönnyítik az álláskeresést, illetve erősítik a mun-
kaerő-piaci alkupozíciókat. Dokumentumok megismerése, megalkotása és szituá-
ciók elsajátítása segítségével. Készüljenek fel a pálya korrekcióra. Az élethosszig 
tartó tanulás fontosságának felismerésére. 
Lehetőleg minden csoport négyévente egyszer keresse fel a Fejér Megyei Munka-
ügyi Központ Foglalkozási Információs Tanácsadóját. 
Követelmény: A tanuló legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.  
 
Önálló életkezdés támogatása 

Cél: A tanulók készüljenek fel az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre. 

Tevékenység: Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. Konfliktusok, válság-
helyzetek megoldásának kezelése. Barátság, partner kapcsolatok. A szülői felelős-
ség, kapcsolatok a családtagok között, a családi élet szervezése. 

Gazdálkodás: 

A takarékosság, a takarékoskodás az igények kielégítésének ésszerű késleltetése. A 
családi költségvetés készítése. 
Lehetőleg minden csoport kétévente egyszer keresse fel a kollégium bemutató 
konyháját. 
Követelmény: Rendelkezzen a harmonikus társas kapcsolatok kialakításához megfe-
lelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával. Készüljenek tudatosan az örömteli pár-
kapcsolatokra, a családi életre. 

 

A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társa-
dalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

Hátrányos helyzetű tanulók szervezett felzárkóztatásának, tehetséggondozásának, 
társadalmi beilleszkedésük segítésének terve 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, 
amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészült-
ségi, neveltségi különbözőségeket kezelni képes. 

Felzárkóztatás. A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibon-
takoztatásuk segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak 
esélyét, hogy a választott iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. 

A felzárkóztatást elősegítő tevékenység elvei: 

A lemaradás mértékének megállapítása. (csoportvezető) 
A felzárkózáshoz szükséges motiváció kialakítása. (csoportvezető) 
Fontos a személyes érintettség elve. 
A megfelelő tanulási technikák elsajátítása. 
Szükség esetén, a lemaradt tanuló kötelezhető a felzárkóztató foglalkozásra. 
A felzárkóztató foglalkozások rendjének kidolgozása. 
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Iskola által szervezett felzárkóztató foglalkozás 

Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi gondozása: 

A kollégium az iskola kiemelt feladataihoz igazodva fontos szerepet játszik a sajátos 
nevelési igényű tanulók fejlesztésében. Ennek érdekében a kollégiumi nevelők fo-
lyamatosan tartják a kapcsolatot az iskola gyógypedagógusával és az általa meg-
határozott tanulási és fejlesztési módszereket alkalmazva segítik a tanulók felkészü-
lését. 

A kollégiumi gondozás fő elvei: 

A másság elfogadásának kialakítása a többségi csoportban 
A toleráns viselkedési formák fejlesztése 
Csoport és egyén fejlődésének összhangja 
A személyre szabott - a részképesség-zavarhoz igazodó - foglalkozási formák alkal-
mazása 

Társadalmi beilleszkedés segítése 

A kollégium - mint közösségi helyszín - a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 
pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervező-
készség, stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, 
az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figye-
lemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra is. 
A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsola-
tok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. 

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi 
diák önkormányzati rendszer. 

Társadalmi beilleszkedés segítésének fontosabb elvei: 

A tanulók ismerjék meg önmagukat. 
Önismeret kialakításának segítése. 
Önállóság kialakítása. 
Együttműködési képesség kialakítása. 
Lehetőség szerint minél több tanuló vegyen részt a DÖK munkájában. 
      
Követelmény: 

A diák sajátítsa el a közösségi együttélés szabályait. 
Vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül tudja elfogadni társait. 
Legyen vitakultúrája 
Rendelkezzen pozitív közösségi szokásokkal, konfliktusait kulturált módon tudja ke-
zelni. 
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A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei a művelődési és 
sportolási tevékenység szervezésének elvei 

A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése 

A kollégium - mint közösségi helyszín - a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 
pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervező-
készség, stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, 
az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figye-
lemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. A „művészetis” tanu-
lóink körében különösen erősítjük az érzelmi intelligenciát. 
A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsola-
tok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. E fel-
adatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi 
diák-önkormányzati rendszer. 

Művelődési és sportolási tevékenységek szervezése 

(A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások) 

Célja, hogy a tanulók szabadidejüket olyan tevékenységekkel töltsék el, amelyek 
fejlesztik képességeiket, személyiségüket, továbbá a tanuló legyen képes (motivált) 
szabadidejét kulturált és egészséges módon eltölteni. 

A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és kulturált 
életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti 
környezet megóvása, ápolása. A foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, 
képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek fejlesztése. A kollégium szakmai fog-
lalkozások szervezésével segíti – a működésében fontos szerepet betöltő, az önkor-
mányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök fejlődését. 

A szabadidő hasznos kitöltését jelentik a tanulói érdeklődést alapul vevő kínálati 
program-lehetőségek:  

kollégiumi sport „tömegessé válása” (sakk, ping-pong, méta, kispályás labdarúgás, 
sorversenyek, kondicionáló edzések, rendszeres futás) 
hobbi tevékenységek (képzőművészeti foglalkozások, videók készítése, fotózás, ház-
tartástani foglalkozások) 
diákönkormányzati programok (irodalmi kör, zenés estek) 
 
A szabadon választható szakköri foglalkozásokat a tanulók az iskola alapfokú kép-
zésein belül valósíthatják meg. Az adminisztrációt az iskolában az alapfokú képzés-
ben oktató szaktanárok végzik. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Cél: segítsük megtanítani a kollégistákat arra, hogyan kerüljék el a környezet 
egészséget és biztonságot veszélyeztető helyeit és helyzeteit. 
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Tevékenység: A tanulók tudják azt, hogy joguk van a szabad véleménynyilvánítás-
hoz. Kapjanak tájékoztatást a jogaikról és jogaik érvényesítésének lehetőségeiről. 
Szerezzenek minél több ismeretet a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer 
fogyasztás testi és lelki károsító hatásáról. A már enyhe drogfogyasztók is ismerjék 
meg a leszokás módszereit. Ezek a tevékenységek csoportfoglalkozás keretein belül 
meghívott szakértők segítségével megoldhatók. 

Minden kollégista tudjon arról, hogy az intézményben gyermek– és ifjúságvédelmi 
tevékenység folyik.  
Követelmény: A kollégisták ismerjék fel az egészséget fenyegető tényezőket. Tudja-
nak egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásáról és megelőzéséről. 

A kollégium hagyományai és  továbbfejlesztésének tervei 

Hagyományőrzés és ápolás 

Szervezeti szempontból őrizzük a heterogén és homogén csoportok kialakítási elveit. 

Pedagógiai tevékenység oldaláról az alábbi események jelentik és egyúttal őrzik a 
kollégiumi hagyományokat: 

Összevont évnyitó értekezlet szülőknek, tanulóknak. 
Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről az iskolai programhoz kapcsolódva – a meg-
emlékezések nem hasonlítanak az általánosan jellemző iskolai programokhoz, di-
daktikailag is, hatásukban is eltérnek azoktól -, új szempontból közelítve az ünnep-
hez, ezzel segítve a hagyományok átélését, újragondolását. 
Házi kiállítások a művészeti alkotásainkból. 
Házi koncertek. 
Télapó ünnep. 
Karácsony ünnepe. 
Magyar kultúra napja. 
Házi sportbajnokságok. 
Ballagás – ünnepi búcsúvacsora. 
 
A kollégium továbbfejlesztése a fenntartó, külsős kapcsolatok, pályázatok segítség-
ével történhet. A kollégium technikai fejlesztése folyamatos. Ügyelünk arra, hogy a 
kollégiumban használatos berendezéseink mindig biztonságosak és tiszták legye-
nek, megfeleljenek a mai kor igényeinek. Technikai és sporteszközeinket igyekszünk 
folyamatosan modernizálni és törekszünk a megfelelő mennyiségre.  

Az iskolával és a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

Kapcsolat a szülőkkel 

Minden eszközzel törekszünk a szülőkkel való eredményes együttműködésre. A szü-
lőket szükség esetén írásban tájékoztatjuk gyermekük kollégiumi életéről, tanulmányi 
előmeneteléről. Alkalmanként, egyéni igény szerint napi, heti szinten, telefonon 
vagy interneten keresztül is tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. A szülőkkel történő sze-
mélyes találkozások érdekében az iskolai szülői értekezletek alkalmával a fogadó-
órákon a kollégiumi nevelőtanárok is résztvevők. A szülők – előzetes egyeztetés alap-
ján - bármikor felkereshetik gyermekük tanárát vagy a kollégium vezetőjét. 
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A csoportvezető tanárok – indokolt esetben - kötelesek írásban értesíteni a szülőket 
gyermekük kollégiumi magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Amennyiben 
szükséges, találkozót kérnek a szülőtől.  

 

Kapcsolat az iskolával 

Az iskolával történő kapcsolattartás szintén rendszeres, napi szintű. A közismereti és 
szakmai tanárokkal valamint az osztályfőnökökkel folyamatos és rendszeres a kom-
munikáció a kollégista diákok iskolai eredményeivel, valamint kollégiumi teljesítmé-
nyeivel kapcsolatban. Az iskolában szervezett tanári értekezletek a kollégiumban 
dolgozó tanárok számára is kötelezőek. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges 
a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisz-
tálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szo-
kásrendszer meg-alapozása, valamint a rendszeres sport-tevékenységre, mozgásra 
való rávezetés. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, 
szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésé-
ben, az egészség-károsító szokások kialakulásának megelőzésében. 

A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként kíván mű-
ködni, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényessé-
güket. E kívánalom teljesülése folyamatos fejlesztés árán lesz megvalósítható, a 
megnövekedett létszám függvényében.  
A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé 
váljanak a környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő 
magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

Egészséges életvitel  

A helyes napirend, étrend, életrend kialakítása, elfogadtatása, illetve az ehhez kap-
csolódó pedagógiai feladatok: 

Az önálló napkezdés, ébredés, reggeli teendők segítése. 

Az egészséges étkezésről történő beszélgetés, majd a megvalósítás segítése 
A személyi higiénia, a testápolás feltételeinek biztosítása. 
A kozmetikai szerek használata. 
A tisztálkodás szükség szerinti ellenőrzése. 
Az időjárásnak megfelelő öltözet, tiszta ruha, cipő - tanácsok adása. 
Az iskolai terhelés utáni kikapcsolódás. 
A szabadidőben aktív sportolási lehetőségek biztosítása. 
Hasznos szórakozásról való gondoskodás. 
Az esti rendszeres és módszeres tisztálkodás, az ágyazás, a napi nyolc órás nyugodt 
alvás biztosítása. 
Rendszeres ágyneműcsere biztosítása. 
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Káros szokások elleni küzdelem – prevenció 

Legyen ez a túlzott internethasználat, a számítógépes játékok, az alkohol, a ciga-
retta, a drog ezek a fogyasztói társadalom hátrányos következményei. 

Feladatunk, felelősségünk figyelemmel kísérni a diákok normális, egészséges fejlő-
dését. Amennyiben eltérést tapasztalunk, jelezzük azt a szülők, az oktatási intézmény 
és - akut esetekben - az illetékes intézményesített segítőknek, vagy hatóságoknak. 
A prevenciót tartjuk megoldásnak, a rengeteg beszélgetést, az igaz információkat  
megfelelő szakemberektől, akiket a kollégiumi csoportfoglalkozásra meghívunk (pl.: 
drogprevenció, életmentési technikák témakörben) 

Biztonság (személyi, vagyon) 

A szülő a gyermekét úgy engedi el otthonról, hogy félti, óvja az újtól, az ismeretlentől. 
A kollégiumban a nap huszonnégy órájában van pedagógiai feladatellátás. 
A vagyonbiztonság az a terület, ami folyamatos fejlesztésre szorul. A tanulók szobája 
zárható. Leghatékonyabb eszközünk e téren a nevelés. A csoportfoglalkozásokon 
visszatérő és kiemelt téma. Kihasználva külső kapcsolatainkat (rendőrség) minden 
tanévben aktuális témákra 2-4 alkalommal külső előadót hívunk kollégiumi szintű 
előadás tartására. 
 
 
 

Segítségnyújtás  

Pedagógiai jelenlétünk egyik fő célja az általános értelemben vett segítség nyúj-
tása. Ez szervezetten, de váratlan esetek előfordulásakor is funkcionál. Nem ritka a 
krízishelyzetben lévő fiatal. A mai világunkban az ember számára minden téren ne-
héz az eligazodás. Korunk emberei, vagy túlhajtják magukat, vagy összeroppannak 
a mindennapok súlya alatt, vagy különböző pótszerekhez folyamodnak (az állan-
dóság, a jóérzés, a biztonság látszatát keltik a különböző szerek: ital, drog, cigaretta, 
rossz szokásokon keresztül). Az ilyen helyzetekbe sodródást igyekszünk megelőzni – 
prevenció -, illetve szükség esetén segítséget adunk. 

Tanulmányi munka 
Közösségi beilleszkedés 
Emberi kapcsolatok 
Normaismeret 
Lelki problémák 
 

A nevelőtestület által fontosnak tartott kérdések: a kollégiumi nevelés eredmé-
nyessége 

A kollégiumi nevelés eredményessége 

A kollégium - a szülővel és az iskolával együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy a 
tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait intézményünkben. 



266 
 

A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beil-
leszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben 
az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 
elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 
képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására;  
sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, és a fo-
lyamatos megújulásnak a képességével;  
kialakul reális társadalomképe; 
rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges 
képességekkel;  
tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 
választ tud adni a szakmai kihívásokra;  
képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépíté-
sére; 
másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléle-
tét a szolidaritás jellemzi; 
ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi hagyomá-
nyait. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy 
a nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki 
hatását. 

 

A tanulók munkájának mérése, értékelése, minősítése a kollégiumban 

Az átfogó és folyamatkísérő jellegű ellenőrzéssel szorosan összefüggnek az értékelés, 
minősítés jellemzői. Mivel a nevelési folyamat minden mozzanata hat a tanulóra, 
ezért a megalapozott értékelés azonnal értékesítendő visszajelzést jelent a nevelő-
testület számára. Erősíti az alkalmazott eljárások helyességét, ösztönöz új metodika 
keresése. 

A minősítés szerepe 

segíti a sokoldalú személyiség kialakítását és a közéletiségre nevelést; 
meghatározza, hogy az adott időszakban melyik munkaterületen kell fokozottabb 
nevelő tevékenységet folytatni; 
növeli az egyén és a csoport aktivitását; 
ösztönöz - az egyes munkaterületeken - az alapvetően fontos tevékenységek köré-
nek kidolgozására; 
segíti az adott közösség színvonalához mért gazdag és színes tevékenység közösség 
általi megszervezését; 
rámutat az egyes tanulók eredményeire és hibáira, a közösségi élet, az önkormány-
zat erős vonásaira és gyengéire. 

Az egyéni teljesítés döntő láncszeme a közösségi munkának. A közösségben minden 
tanuló bizonyos területeken hasznosítsa képességeit, adottságait, legyen hasznára 
a közösségnek. A kollégium közösségeinek tevékenysége, tevékenységük minősége 
adja az intézmény egészének teljesítményét. Az egyéneknek és a közösségnek jól 
kell ismerniük a követelményrendszert. 
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A minősítő rendszerünk csak akkor hasznos, ha azt mindig az adott közösségek és 
egyének teljesítőképességéhez igazítjuk. 

Az értékelésbe bevonandó nevelési területek 

A tanulók magatartása: 

aktív részvétel a kollégium közösségeinek szervezésében, fejlesztésében; 
tanulótársakhoz való viszony; 
tanárokhoz való viszony; 
felnőttekhez való viszony; 
a kollégiumi házirend betartása; 
önként vállalt egyéb tevékenység. 
 
Tanulmányi munka 

Ezen a területen olyan tevékenységeket értékelünk, amelyek az egyénnek a tanu-
láshoz való viszonyát, a tanulás eredményes módszerét, a tanulmányi munka segí-
tését ösztönzi, szorgalmazza. 

Értékelésre kerül: 

az egyén által tervezett tanulmányi eredmény teljesítése, túlteljesítése vagy nem tel-
jesítése; 
a tanulmányi munkát segítő tevékenység, diákköri munka, szakköri munka, a tanul-
mányi versenyeken való értékelhető részvétel. 

Kulturális tevékenység 

aktív részvétel műsoros rendezvényeken; 
részvétel előadásokon, kis előadások vállalása; 
rendezvények szervezése, levezetése; 
színház-, tárlat-, múzeum-, könyvtárlátogatás; 
részvétel kulturális versenyeken; 
a kollégium hagyományainak ápolása, az ennek érdekében végzett tevékenység  

Sporttevékenység: 

rendszeres sportolás; 
aktív részvétel a kollégiumban folyó bajnokságokon; 
részvétel kollégiumok közötti sportversenyeken; 
bajnokságok, versenyek lebonyolítása, segédkezés a szervezésben. 

Önkiszolgáló, közhasznú munka: 

a kollégiumban folyó önkiszolgáló munkában való részvétel (környezeti tisztaság, 
szobarend, szekrényrend, stb.); 
közösen használt helyiségek tisztán tartása; 
szoba dekorálása; 
ünnepségek alkalmával dekoráció készítése; 
a terem előkészítése ünnepségekre; 
részvétel más szervek által meghirdetett munkaakciókban, patronálás. 
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS HELYI TANTERVE 

A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy 
adottságainak, képességének, érdeklődésének megfelelő oktatásban részesüljön, 
képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fej-
lesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.  
Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességet alapozza meg, illetve 
felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a 
nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző 
kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 

A választott kerettanterv megnevezése 

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk az Alapfokú művészetok-
tatás alapprogramját. 

2020. február 8-án hatályát vesztette az alapfokú művészetoktatás követelményei 
és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet).  
A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 1. mellék-
lete, amely szerint – az az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi prog-
ramjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosí-
tásáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatályba lépését megelőzően – folytatott 
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat 
már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 
A Rendelet 2. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 2. mellék-
lete amelyet alkalmazni kell a 2011/2012. tanévben és az azt követően megkezdett 
képzésekre. 
 

Az alapfokú művészetoktatás számára az iskola székhelyén és minden telephelyén 
a szükséges tantermek, egyéb helyiségek és berendezéseik, valamint az oktatáshoz 
szükséges taneszközök rendelkezésünkre állnak. Az intézmény rendelkezik a kötele-
zően előírt tárgyi-és eszközfeltételekkel.  

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

A taneszközök kötelező listáját az iskola mindenkor szem előtt tartja. Az írott és egyéb 
taneszközöket és oktatási segédleteket az iskola folyamatosan fejleszti. Az iskola a 
pedagógusok és az iskola által felkért szakemberek által készített, kiadott és terjesz-
tett, valamint a hasonló típusú iskolák által hozzáférhetővé tett tanulási segédleteket 
alkalmazza. Az iskola szakkönyvtárának fejlesztése is folyamatos. 
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A tanuló tanulmányi munkájának értékelési módja, fejlesztő formái, valamint a 
magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 
A tanulói teljesítmények ellenőrzési és értékelési rendszere 
A pedagógus a tanuló teljesítményét (szóbeli, írásos), előmenetelét a tanítási év köz-
ben rendszeresen értékeli. Az ismeretek számonkérésének tartalmát a tantárgyi 
programok évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 
A megfelelt értékeléshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tan-
tervi programok minimumszintjei jelzik. 
A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 
előmenetelét év közben, félévkor és év végén is minősítjük. 
Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 
sajátította el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított fel-
adat megoldására vagy vizsgára kerül sor. Ennek eredménye, valamint a második 
félévi teljesítmény alapján történik az év végi minősítés. A tanév során a bemutató-
kon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, illetve figyelembe vesz-
szük. 
A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. Az értékelés-
nél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. A tanulók évközi munkáját folyamatosan 
figyelemmel kísérjük. Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 
Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 
A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságos-
nak, személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önér-
tékelést segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkaked-
vet fenntartónak kell lennie. 
Iskolánk az alapfokú művészetoktatás területén 2003. szeptember 1- től a tanulók 
teljesítményének értékelésére csak szöveges értékelést alkalmaz [2/2003. (VIII. 29.) 
sz. nevelőtestületi határozat]. Külön szorgalom értékelése nincs, a tanuló szorgalmát, 
hozzáállását a teljesítmény értékelés tartalmazza, melynek szempontjai: önállóság, 
kreativitás, pontosság, mások munkájának segítése, előadások, rendezvények segí-
tése, együttműködési készség, csapatszellem, óralátogatások, hiányzások. 
 
Az értékelés fokozatai: kiválóan megfelelt 
 jól megfelelt 
 megfelelt 
 nem felelt meg 
 
Az értékelésre az ellenőrzőben és a napló havi értékelésénél az alábbi rövidítéseket 
lehet használni: 
 kiválóan megfelelt k 
 jól megfelelt j 
 megfelelt m 
 nem felelt meg n 
 
Amennyiben a tanuló más intézményben szeretné folytatni tanulmányait, értékelé-
sét szöveggel és érdemjeggyel egyaránt be kell írni a bizonyítványba és a törzslapra.  
Az érdemjegyeknek való megfeleltetés az alábbi: 
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Kiválóan megfelelt (5), jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). Az intéz-
ményben 2-es érdemjegynek megfelelő értékelés nincs. 
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: minden tantárgyból havonta 
kell értékelni a tanulókat.  Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet be-
folyásol a fejlődési ütem. 
Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, 
napló, bizonyítvány. Az évközi és a félévi értékelésről az ellenőrző könyvön keresztül, 
az év végi értékelésről a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 
Az értékelés alapfeltétele a tanár és a növendékek folyamatos, kiegyensúlyozott 
munkakapcsolata. Egyaránt fontos a növendékek szóbeli és írásbeli értékelése 
Egyéb értékelési, jutalmazási módok  
A kimagasló tanulmányi eredményekért a tanulók jutalomban részesíthetők. A juta-
lomra és a jutalmazás módjára javaslatot tehet a nevelőtestület és a főtárgyat ta-
nító tanár. 
A jutalmazás a tanévzárás alkalmával történik. 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

Az iskola előképzőjébe egy beszélgetés után, az alapfok különböző évfolyamaira 
vagy automatikusan vagy a jelentkező tudását felmérő bizottság előtti vizsgával le-
het bekerülni. 
Az alapfok és a továbbképző évfolyamokra akkor lehet bekerülni, ha a növendék 
teljesítette az előző évfolyam követelményeit. Ha a növendék más alapfokú művé-
szeti iskolából szeretne átlépni, akkor az iskola igazgatóhelyettese vagy szaktanárai 
azt vizsgálják, hogy a tanuló alkalmas-e, illetve tudja-e teljesíteni az adott évfolyam 
bemeneti követelményeit.  
Az a tanuló léphet magasabb évfolyamra, aki a tantervben előírt követelményeket 
teljesíti, illetve a többször módosított 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet szerint teljesíti a 
hiányzásokkal kapcsolatos előírásokat. 
Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján 
ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsgán dönt az Alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra 
meghatározott rendelkezései alapján. 

Az előírt tananyag 

A minisztérium által kiadott tantervi program részletesen tartalmazza az iskolánkban 
tanított tanszakok, tantárgyak tananyagát. A tantervi programot az iskolai pedagó-
giai program mellékletének kell tekinteni, a pedagógiai program ezzel együtt érvé-
nyes. 

 
A művészeti ágak helyi tantervének alapelvei 

Az alapfokú művészeti iskola minden művészeti ág, tanszak esetében a 27/1998.(VI. 
10.) MKM rendelet szerinti kötelező követelmények és tantervi program szerint mű-
ködik, 2011. szeptemberétől felmenőrendszerben pedig a fent említett tantervi mó-
dosítás szerint. Alapdokumentumai azok a miniszter által kiadott kiadványok, ame-
lyek részletesen tartalmazzák a tantervi programot, kiegészítve a részletes, évfolya-
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monként meghatározott javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező, minimális esz-
köz és felszerelési jegyzéket meghaladó optimális feladat ellátást szolgáló ajánlott 
tárgyi feltételeket. 

Az alapfokú művészeti iskola helyi programja nem tartalmaz a programtól eltérő tan-
tárgyakat.  

A fejlesztés lehetőségét azonban nem zárjuk ki, azaz felvehetünk más tanszakokat a 
már működő tanszakok mellé, új tartalmakat emelhetünk be a helyi programba. Le-
hetőséget próbálunk teremteni arra is, hogy a következő években bővüljön az iskola 
tevékenységi köre. 

A pedagógiai program a minisztérium által kiadott rendeletekkel és kiadványokkal 
együtt érvényes. 

Az egyes művészeti ágak általános fejlesztési követelményei 

Táncművészeti ág 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt 
a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizi-
kai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, 
hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges élet-
módra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, 
hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a 
művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, 
készségét. 
A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet kü-
lönböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 
biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 
gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, 
a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve 
gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú 
és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszt-
hetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken sze-
rezhetnek jártasságot. 
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat 
a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A 
múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és 
megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 
táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére.  

Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei: 
Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 
testi-lelki állóképességét, 
kapcsolatteremtő képességét. 
Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
táncművészetet értő közönséget, 
táncot szerető fiatalokat. 
Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra. 
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Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos kép-
zés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr tánc-
életbe való bekapcsolódásra ösztönzése. 

Képző- és iparművészeti ág 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei: 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szép-
ségére. 
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti ha-
gyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji 
sajátosságait. 
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a 
tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. 
Készítse fel a tanulót 
a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 
a vizuális információk, közlemények megértésére, 
a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 
tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
a kifejezési eljárások használatára, élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezé-
sére, 
a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 
a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 
tervezésre, konstruálásra, 
a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 
eszközhasználatra, anyagalakításra, 
a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 
tárgykészítésre, környezetformálásra, a kézműves tevékenységek gyakorlására, 
a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 
a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befoga-
dására, 
a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 
a műelemzési eljárások alkalmazására. 
Tegye lehetővé 
a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 
Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, 
az esztétikai élményképességet, 
az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
 
Zeneművészeti ág 
 
A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei: 
A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 
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A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogé-
konyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elő-
adói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása) 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifej-
lesztése 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismer-
tetése 
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismer-
tetése 
A kortárs zene befogadására nevelés 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek ol-
vasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
Tehetséggondozás. 
A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-
velése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 
való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási intéz-
ményekkel.  
 
A jazz- zeneoktatás célja: 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
jazz-zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek jazz-zenei ké-
pességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti (népi) ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására. 
A jazzoktatás a műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 
a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításá-
val a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
 



274 
 

A jazz-zeneoktatás feladata: 

A jazz- és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogé-
konyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elő-
adói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifej-
lesztése. 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása. 
Rendszerezett zenei ismeretek, jazz- és általános zenei műveltség átadása. 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
A jazz- és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggé-
seinek megismertetése. 
A főbb klasszikus zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyénisé-
geinek megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek ol-
vasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
Tehetséggondozás. 
A jazz-zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-
velése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr jazz-zenekarokban, kamaraegyüttesekben, illetve vokál együttesekben 
történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi jazzoktatási intéz-
ményekkel. 

Színművészet- Bábművészeti ág 

A színművészet-bábművészet általános fejlesztési követelményei: 
Készítse fel a tanulókat 
drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 
különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 
színházi improvizációra, 
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 
különféle szerepek megformálására, 
a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepal-
kotás során, 
színházi előadások elemzésére, értékelésére. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 
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a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 
a színházi műfajokat, 
a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait, 
a színészi játék alapvető iskoláit, 
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 
a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 
napjaink színházi struktúráját. 

Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményei 

Táncművészeti ág 

Balett tanszak 
 
A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, 
fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. 
A tanszak feladata: 
Ismertesse meg a tanulóval 
mozgásszerveinek a funkcióját, 
a különböző mozgásformák összekötését, 
a klasszikus balett lépésanyagát, 
a táncstílusok sokféleségét, 
a különböző tánctechnikák mozgásformáit, 
a tánc történetét. 
Fejlessze a tanuló 
technikai adottságait, 
mozgásemlékezetét, 
testi-lelki teherbírását, 
tér- és formaérzékét, 
hallását, 
ritmusérzékét, 
koordinációs készségét, 
dinamikai különbségek iránti énekét, 
előadási készségét, 
a mozgás pontos zenei kivitelezését, 
magabiztos fellépését. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a tánc iránti szeretetet, 
az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, 
az önkontrollt és annak tudatos használatát, 
a rendszeres munka igényét, 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 
a gondolkodás szükségességének tudatát, 
a művészetek iránti nyitottságot. 
Ösztönözze a tanulót 
az igényes munkára, 
a színházi táncesemények látogatására, 
alkalmi eseményeken való szereplésre, 
az érzelmi nyitottságra, 
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az egészséges életmódra, 
külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. 
Adjon teret a tanuló 
fantáziájának kibontakozására, 
a kreativitás megnyilvánulására, 
az improvizációs készség kibontására. 
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját 
akaratát, 
ízlését, személyiségét, 
alkalmazkodóképességét. 
Irányítsa a tanulót 
szakirányú továbbtanulásra, 
a továbbképző folytatására, 
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

A képzés ideje:  12 év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 
Óraterv 

 

 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

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

Kl. balett   2 2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Balettelők. Gimnaszika 2 2 2 2         

Népi gyermekjáték             

Tánctörténet         1 1   

Köt. vál. tant.     1 1 1 1   1-2 1-2 

Szab. vál. tant.     1 1 1 1 1 1   

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

 
A tanszak tantárgyai: 

Kötelező tantárgyak: 
Klasszikus balett  
Balettelőkészítő gimnasztika  
Népi gyermekjáték  
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Tánctörténet 
Kötelezően választható tantárgyak:  
Modern-kortárstánc 
Szabadon választható tantárgy: 
A tanszak bármely az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya 
 
A tantárgyak helye a tanszak programjában 
A klasszikus balett mellett tanított tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a ba-
lett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő mun-
kát. E tantárgyak oktatásának célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös 
mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a testi ügyességet. 
A balett-előkészitő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes test-
tartás elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a ba-
lett oktatás megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyel-
mes munkára, készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. 
Az alapfok első és második évfolyamában a tantárgy elsősorban bemelegítésre szol-
gál, valamint a rugalmasság, tágság megőrzésére, fejlesztésére. A balett oktatás-
ban itt még csak az alapozás történik, azonban fokozatosan nehezebb gyakorla-
tokkal terheljük a különböző testrészeket. 
Népi gyermekjáték: a néptánc kutatás eredményei alapján összegyűjtött gyermek-
táncokból, egyszerű, könnyen elsajátítható lépésekből, motívumokból álló gyermek-
táncokat foglal magába. A tanulók így ismerkednek meg a néptánc fogalmával, 
stílusával. 
Társastánc: tanítását történelmi társastánc oktatással kezdjük, melynek célja, hogy 
a tanulók a különböző korok táncait megismerjék. Ezek a historikus táncok a népek 
táncaiból alakultak és formálódtak társasági táncokká. Oktatása azért szükséges, 
mert a társas táncokon keresztül nagyobb biztonsággal igazodhatnak el a korok 
szokásai, viselkedési szabályai, magatartási formái között, melyek segítik a balett-
mozdulatok stílusosabb előadását, interpretálását. 
Tanítása az alapfok harmadik évfolyamában kezdődik és a továbbképző első évfo-
lyamáig tart. Öt év alatt a reneszánsz, a barokk és a XIX. századi társastáncok meg-
ismerése révén a tanulók fogalmat alkothatnak a táncok fejlődéséről és arról, hogy 
az egyes korok táncai hogyan épültek be a klasszikus balett lépésanyagába, ho-
gyan fejlődött a balett-technika a társasági táncokból. 
A modern társastánc a továbbképző nyolcadik, kilencedik, tizedik évfolyamában 
javasolt, ahol a huszadik század társastáncaival, a tanulók érdeklődéséhez közelebb 
álló táncok tanításával bővítjük a képzést. 
Modern-kortárstánc: nélkülözhetetlen a XX. században a klasszikus balett egyedural-
mával szemben kialakult új táncstílusok ismerete. A tanulók megismerhetik a külön-
böző modern és kortárstánc-technikákat, a test használatának újabb lehetőségeit, 
a lazítás-feszítés módozatait. 
Tánctörténet: célja, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen 
a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 
Általános követelmény, hogy a tanuló - életkori sajátosságainak, az adott csoport 
összetételének és a helyi körülményeknek megfelelően - a megfogalmazott felada-
tokat teljesítse. 
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Követelmények az előképző elvégzése után 

Balett-előkészítő gimnasztika 

A tanuló ismerje 
a testrészeit, 
testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 
a különböző izomcsoportokat, 
az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 
a járás-és futásformákat. 
Legyen képes 
a térben való tájékozódásra, 
izmainak tudatos használatára, 
a tanult tananyag csoportos bemutatására. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Népi gyermekjáték 

A tanuló ismerje: 
az énekes, táncos gyermekjátékokat, 
a népi sportjátékokat, 
a játékokhoz fűződő néptánc alaplépéseit. 
Legyen képes: 
a játékokat és a néptánc alaplépéseket megfelelően előadni, 
egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni, dobogni. 
 
 
Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 
a kar és láb pozíciókat, 
a klasszikus balett alapelemeit, 
a tanult tananyag szakkifejezéseit, 
a szakkifejezések jelentését. 
Legyen képes 
a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 
a kombinációk használatára, 
a zene és a tánc összhangjának betartására, 
a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 
 
Modern-kortárstánc 

A tanuló ismerje 
a modern tánctechnikák jellegzetes lépésanyagának alapjait, 
speciális koordinációját, a testközpont szerepét, 
a rögtönzés játékszabályait. 
Legyen képes 
az elsajátított tananyag stílusos előadására, 
a klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadására. 
 
Követelmények a továbbképző elvégzése után 
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Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 
a tanult tananyagot, 
a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, 
a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait. 
Legyen képes 
a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 
a kombinációk szolisztikus előadására, 
az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

Modern-kortárstánc 

A tanuló ismerje 
a modern és kortárstánc térszemléletét, 
a dinamikai változatok kifejező erejét, 
a Graham-, Limón-, Modern jazz- és Kontakt-technika lépésanyagát, sajátosságait, 
az improvizáció és kompozíció szabályait, 
a kapcsolatteremtés lehetőségeit a mozgásban. 
Legyen képes 
az elsajátított technikák lépésanyagainak gyakorlatsorokban történő bemutatá-
sára, 
rövid kompozíciók létrehozására, meggyőző, stílusos előadására, 
kapcsolatteremtő improvizációra. 
 
 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje: 
az adott évfolyam tananyagát, 
a táncművészet kimagasló alapműveit, 
a nagy egyéniségek munkásságát, 
az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes: 
elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
a társművészetek iránti érdeklődésre, 
a múlt és jelen értékeinek befogadására. 
 
Modern-kortárstánc tanszak 
 
A XX. században megújult a táncművészet. E megújulási folyamat „szabad tánc” 
néven vett lendületet a század elején, legkiemelkedőbb képviselője Isadora 
Duncan. A század közepén Európában a „kifejező tánc” (Marie Wigman, Kurt 
Joos,…), Amerikában a „moderntánc” (Martha Graham José Limón, …) forradal-
masította a színpadi táncművészetet és a táncművészeti képzést. A „kortárstánc” 
kifejezés a 60-as évek óta elsősorban Németországban (Zeitgenössicher Tanz), Fran-
ciaországban (Danse Contemperaine) és az Egyesült Államokban (Contemporary 
dance) kialakult táncművészeti és táncpedagógiai irányzatot jelöl.  
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A Modern-kortárstánc tanszak célja: a modern-és kortárstánc technikák megisme-
rése és az előírt tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, 
kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása.  
 
A tanszak feladata: 
Ismertesse meg a tanulóval: 
a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait, 
az irányzatok technikai alapelemeit, 
a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
 
Fejlessze a tanuló 
technikai adottságait, 
mozgásmemóriáját 
koncentrálóképességét, 
muzikalitását, 
kreativitását, 
tér- és formaérzékét, 
előadói készségét, 
személyiségét, 
kapcsolatteremtő képességét. 
Alakítsa ki a tanulóban: 
a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot, 
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 
a rendszeres munka igényét, 
az önálló gondolkodás igényét, 
az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanulót: 
az igényes munkára, 
a tánc-és színházi események látogatására, 
az érzelmi nyitottságra, 
az egészséges életmódra. 
 
Adjon teret a tanuló: 
fantáziájának kibontakozására, 
a kreativitás megnyilvánulására, 
az improvizációs készség kibontására. 
Irányítsa a tanulót: 
szakirányú továbbtanulásra, 
a továbbképző folytatására, 
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódára. 
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Óraterv 
Modern tánc tantárgyak: 

TANTÁRGYAK 
ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Táncelőkészítő gim-
nasztika 

2 2           

Esztétikus testképzés   4 4         
Jazz-technika     4 4 4 4     
Graham-technika         1 1   
Limón-technika           1 1 
Kontakt-technika         1 1   
Modern jazz-tech-
nika 

          1 1 

Improvizáció         1 1 1 1 
Kompozíció           1 1 
Tánctörténet         1 1   
Összesen: 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Egy tanítási óra időtartama: 45 perc 
A képzés struktúrája: 
A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 
Évfolyamok: 
Előképző (1-2. évfolyam) 
Alapfok (1- 6 évfolyam) 
Továbbképző (7-10 évfolyam) 
 
 
 
Táncelőkészítő gimnasztika (előképző 1-2 évfolyam) heti 2 óra 

Követelmények: 
A tanuló ismerje: 
testrészeinek irányított mozgását, 
a test térben való mozgáslehetőségeit, 
az alapvető kapcsolatteremtő formákat. 
Legyen képes: 
a csoportos munkában való aktív, kreatív, fegyelmezett közreműködésre, 
a tér ritmika, dinamika tudatos használatára, 
kapcsolatteremtő improvizációra. 
Maga a gimnasztika mint akaratlagos mozgás, egyidős az emberi kultúrával. A „gim-
nasztika” elnevezés gyűjtőfogalom, amely napjainkban két nagy csoportra oszt-
ható: 
alkalmazott gimnasztika és 
versenygimnasztika. 
Az első csoportba sorolhatjuk a gimnasztika funkcionális ágait. Az alkalmazott gim-
nasztika szorosan körülhatárolt feladatok megoldását tartja szem előtt.  
Ide tartoznak: 



282 
 

Az alap- vagy általános gimnasztika, amely általános testi képzése és hatása révén 
a „fitness” fenntartásával és kialakításával az ember egészségvédelmét célozza. A 
jó fizikai közérzet megteremtésére és fenntartására törekszik. 
A gyógygimnasztika feladata a tartáshibák javítása és a rehabilitációs gyógytorna. 
A célgimnasztika az adott sportágra vagy táncművészeti ágra, táncstílusra való spe-
ciális felkészítést jelenti. Közvetlenül valamely nagyobb, átfogóbb feladat elérését 
segíti elő. Ilyen feladat lehet a sportágakban vagy különféle tánctechnikákban 
szükséges különböző képességek és készségek fejlesztése, sajátos módon való gyor-
sítása és hatásos fokozása. 
A második csoport a versenygimnasztika, amelynek egyik ága a versenytorna vagy 
szertorna, a másik pedig a ritmikus gimnasztika. 
Iskolánk első két évfolyamán az alap-vagy általános gimnasztikával és a célgim-
nasztikával foglalkozun. 
 
Esztétikus testképzés (Berczik Sára módszere alapján)  

alapfok 1-2 évfolyam, heti 4 óra 

Követelmények: 
A tanuló ismerje: 
a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 
a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, 
a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 
Legyen képes: 
a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 
a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre, 
a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 
Iskolánkban a harmadik és negyedik évfolyamon a gyermeki test képzésével és 
mozgásnevelésével foglalkozunk, Berczik Sára mozgásanyaga és módszere alap-
ján, amelynek kiváló testformáló hatása van. Ebben a módszerben figyelembe 
vesszük a növekedés főbb állomásainak sajátosságait, szem előtt tartjuk a profilaxis 
(megelőzés) elvét, valamint az esztétikus mozgásoktatásnak a nevelésben betöl-
tött jelentős szerepét. Nevelésünk egyik fontos célja, hogy a gyermek testileg és 
szellemileg egészséges, fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult ízlésű em-
berré váljék. 
 
Az esztétikus mozgásoktatás sajátossága: 
A mozgáskészségen alapuló mozgásérzéket tudatosítja egyrészt a fizikai képesség 
(tágság, hajlékonyság, rugalmasság, izomerő), másrészt a koordinációs képességek 
(plasztikus harmóniaérzék, mozgásátvevő hajlam) irányában. 
Egyidejűleg foglalkoztat és fejleszt motorikus, vizuális és akusztikus irányban. 
Sokoldalúan fejleszti a mozdulatpályák és helyzetmódosulások révén az átgondolt, 
értékes, változatos plasztikai formák iránti érzéket. 
Súlyt fektet a tudatos izomtevékenység elsajátítására, a tudatos mozgásformák ki-
alakításának fontosságára. 
Az érzelem, akarat és értelem hullámhosszain keresztül finomítja a technikai szintet, 
a látásmódot és a hallás képességét. 
Tudatosan működteti és dolgozza ki az izmokat. 
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A test részleges kidolgozásával megalapozza és megkönnyíti a tudatos mozgásko-
ordináció elsajátítását és ezzel megnyitja a fejlődés útját a további változatos és 
újszerű mozgásformák befogadására, átvételére. 
Az ízületeket egymástól viszonylag függetlenítve a testrészeknek nagyobb mozgás-
szabadságot biztosít, mint amennyire azok eddig korlátozva voltak, így az egész 
izomzatra olyan egyenletesen ható gimnasztikus kidolgozást nyújt, amely egyben a 
test formálásának eszköze és módja lesz. 
 
Megjegyzés: 

Az órák legnagyobb részét a talajon, tehermentesített helyzetben végezzük. Így 
megóvjuk a növendékeket az idő előtti fáradástól, valamint az érdeklődését és a 
figyelmét is ébren tartjuk. Másodszor a talajon alátámasztott testrészekkel könnyebb, 
tisztább, pontosabb plasztikát tudunk kialakítani, mert a talaj biztonságot nyújtó víz-
szintes felülete a testrészek pontos mozgását segíti. A változatos testhelyzetekben 
való gyakoroltatás lehetővé teszi a test izomzatának arányos fejlesztését is. 
 
Jazztechnika, alapfok 3-4. évfolyam, heti 4 óra 

A jazztechnika által a tanulók megismerik a jazz-tánc alaplépéseit, elsajátításának 
és előadásának stílusbeli kötöttségeit. Megtanulják a kontrakció-release tudatos 
használatát. 
A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül megis-
merteti a tanulókat a jazz tánc alapjaival. 
Jazz-tréning: 
Izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva („bólogatós” 
néven ismert tréning) – ütemszámokkal megadva. 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
paralelle pozíció, 
fejdöntés, fejkörzés, fejemelés, 
válltolás, vállemelés, vállkörzés, 
mellkas – kontrakció és release, 
felsőtörzs nyújtás, törzshajlítás, törzsdöntés, törzskörzés, 
felülről indított törzshullám oldalra, hátra, 
alulról indított törzsnyújtás előre-hátra (body-roll), 
csípőtolás. 
Kombináció-etűd: 
Minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával. 
Önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban. 
A 2.év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, bemutatása. 
Megjegyzés: az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek egyen-
letes, felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és haté-
kony kivitelezése érdekében minden héten új részletek kerülnek megtanításra a már 
meglévő folytatásaként. 
 
Jazztechnika,  
alapfok 5-6. évfolyam, heti 4 óra 

Jazz-tréning I.: 
Plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning). 
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Elsajátítandó mozgásanyag: 
paralelle láb- és karpozíciók, 
törzsdöntés-és hajlítás, 
alulról indított törzsnyújtás. 
Jazz-tréning II.: 
( Giordano – tréning.) 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
homorítás és kontrakció fekvésben, 
semleges lüktetés - fekvésben, 
nyújtás - fekvésben, 
kontrakció irányokba, 
ív - fekvésben, 
II. pozíciós nyújtás. 
Kombináció-etűd 
Minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával. 
Önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban. 
A 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és bemutatása. 
A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minő-
sítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete, 
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, 
a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatása, 
a kontrakció és a release tudatos használata. 
Felhasznált irodalom: 
Abádné Hauzer Henriette: Ritmikus sportgimnasztika, Sport Kiadó 1982 
Szécsényiné dr. Fekete Irén: RSG – Mozgás, szépség, harmónia, Sport Kiadó 1986 
Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak, Planétás Kiadó 1999 
 
 
 
Graham-technika, továbbképző 7-8. évfolyam, heti 1 óra 

A Graham-technika a klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő moderntánc-
technika, amelynél a mozgás indítója a törzs, annak központja. Ez az elv beépült 
az összes modern és számos posztmodern technika alapjaiba. 

7. évfolyam, heti 1 óra 
Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, s azt a többitől megkülön-
böztető mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása. 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
rugózó gerincmozgások, 
a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába, 
a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, 
a testközpontból kiinduló összes mozgáshoz szükséges beidegzések gyakorlása, 
álló középgyakorlatok, 
diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok, 
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ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések, 
ugrások helyben, páros lábbal. 

8. évfolyam, heti 1 óra 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
az előző évfolyamon tanultak elmélyítése, 
a testközpont – indítású, „contraction-release” és a spirális mozgások ötvözése, 
a testsúly eltolásával, elbillentésével foglalkozó gyakorlatok, 
lépéskombinációk: az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása külön-
böző terekbe, 
a „contraction-release” és a „spiral” elemeinek alkalmazása az ugrások közben. 
Megjegyzés: a tanult elemekből, gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor, fü-
zér állítható össze, amely koreografikusabb formában szemlélteti az elvégzett két év 
anyagát és a tanulók egyéni képességeit is. 

A számonkérés formája 

A tanulók a Továbbképző 7-8. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot 
tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan tör-
ténik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbb-
séggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete, 
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, 
a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 
a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 
 
Kontakt-technika, továbbképző 7-8. évfolyam, heti 1 óra 
 
7. évfolyam, heti 1 óra 
Feladatok: 
alap mozgási ismeretek elsajátítása, 
saját ösztönös mozgások megismerése, 
technikai elemek gyakorlása, 
partnermunka megismerése, 
társ súlyának megismerése, 
bizalom kiépítése a társsal szemben, 
vezetett improvizációs gyakorlatok, 
a testközelség fizikai megismerése. 
Alaptechnika (egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, közép-
helyzetekben, állásban), 
kapcsolat a földdel, saját súly átadása, 
gurulások egyszerű formái, 
támaszok és mozgások támaszban, 
dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel, 
alap pozíciók a társnak felület átadásra, 
földön társnak a testsúly egy részének átadása. 
Test tudatossági gyakorlatok (partner grafika), 
alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel, 
az érintés minőségei, 
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nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának megterem-
tésére, 
Improvizáció (vezetett formában, kötött feladattal, párokban) 
fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel, 
társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése, 
csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok, 

8. évfolyam, heti 1 óra 
Feladatok: 
tanult technikai elemek ismétlése, csiszolása, gyakorlása, új elemek tanulása, 
partnermunka addig tanult elemeinek gyakorlása, 
társ súlyának részleges vagy teljes átvétele, 
improvizatív mozgásszótár bővítése, 
szabad improvizatív feladatok bevezetése. 
Alaptechnika (egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetek-
ben, állásban): 
gurulások különböző testrészek vezetésével, 
támaszokban, 
súlyadás, 
egyensúlyi helyzetek felvétele, 
átgurulások (hason, oldalon, háton), 
társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra, 
dőlések, séta, futás, ugrások partnerral végezve, 
állásban, földön befejezve. 
Test tudatossági gyakorlatok (partner grafika): 
az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása, 
nyak, váll-kar, csípő-láb grafika „rajzolása” mozgás közben, 
ízületek izolálása -  végtag -  mozgatással. 
Improvizáció (vezetett formában, kötött feladatokkal szabadon párban, trió formá-
ban): 
alap érintésekkel ismétlés 
társ mozgatása, táncba vitele, szerepváltásokkal történjen a tánc 
társ által alkotott felületek kihasználása 
csukott szemes vezetéses és követéses feladatok 
 
A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minő-
sítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

az adott évfolyam tananyagának ismerete, 
gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat, 
a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való haj-
lam, 
harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival, 
a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata. 
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Limón-technika, továbbképző 9-10. évfolyam 
 
9. évfolyam, heti 1 óra 
Az első év célja a Limón-technika alapjait képező és a többi modern tánc techni-
káktól eltérő alap mozgáselvek megtanítása. 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
a gerinc izolált mozgásának alapjai, 
fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása, 
a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által, 
láb-és karpozíciók elsajátítása, fejlesztése, 
gravitáció használata kisebb zuhanások által, 
középgyakorlatok, 
rotáció kiemelése, 
oppozíció megértetése, elsajátíttatása, 
„suspension” elsajátítása, 
kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése. 

10. évfolyam, heti 1 óra 
A második év célja a Limón-technika alapelveinek használata. 
Elsajátítandó mozgásanyag: 
a fej, kar, láb mozgáslehetőségeinek gyakoroltatása, 
a gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása, 
folyamatos gördülések elsajátítása, 
rugók, gördülések és „visszaépítések”, 
a gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által, 
alap lábpozíciók használata és váltogatása rotációs gyakorlatokon keresztül, 
ujjak legyezőszerű használata, 
gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, 
lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt, 
folyamatos „siklás”, előrehaladás oldalirányú lépésekkel tűzdelve, 
kis ugrások „sikló” lépésekkel összekötve, 
láblengetések előkészítése, 
egyik lábról a másikra történő ugrások előkészítése. 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minő-
sítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete, 
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, 
harmonikus, koordinált bemutatása, 
a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód, 
a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése. 
 
Modern jazz – technika (Matt Mattox-technika alapján) 
továbbképző 9-10. évfolyam, heti 1 óra 
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9. évfolyam, heti 1 óra 
Bázisgyakorlatok: 
paralelle – en dehors pozícióváltások, 
fentről lefelé haladva történő gerincoszlop és térdízület bemelegítését szolgáló gya-
korlat, 
relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból, 
boka, térd és csípő ízületek bemelegítése, 
demi plié, grand plié, 
kontrakciós gyakorlatok és release, 
battement jeté gyakorla,t 
nyújtó gyakorlat, 
fej izoláció, 
rond de jambe par terre, 
váll izoláció gyakorlat, 
frappé, 
csípőizoláció, 
mellkas izolációadagio. 
Középgyakorlatok: 
rond de jambe par terre – haladva, 
tour gyakorlatok, 
chaine gyakorlat, 
előző három gyakorlat kombinációi, 
developpék minden irányban. 
Kis allegrók: 
sauték két lábon, 
egylábas sauték váltott lábakkal, 
paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi. 
Diagonálban haladó gyakorlatok: 
a már elsajátított középgyakorlatok kombinálása földhasználattal, 
rövid tánckombinációk. 
Levezető gyakorlatok: 
nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok. 
 
 
10. évfolyam, heti 1 óra 
Bázis gyakorlatok: Ugyanaz, ami az előző évfolyamon. 
Középgyakorlatok: 
rond de jambe par terre – haladva, 
különböző tourkombinációk, 
chaine gyakorlat grand tourokkal kombinálva, 
haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok, 
paralelle pozícióban – haladva – developpék minden irányba, 
Kis allegrók: 
sauték két lábon, 
egylábas sauték váltott lábakkal, 
assemblék és sissonne formák kombinációi, 
Diagonálban haladó gyakorlatok: 
a középgyakorlat kombinálása földhasználattal és nagy ugrásokkal, 
rövid tánckombináció. 
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Levezető gyakorlatok: 
Nyújtással, tágítással egybekötött légző gyakorlatok. 

A számonkérés formái 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A mi-
nősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel 
dönt. 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete, 
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, 
harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 
a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 

Improvizáció, továbbképző 7-10 évfolyam, heti 1 óra 

Az improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárat tar-
talmazza. Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen. 
Forma és tér 
Forma (a testrészek viszonyai, mozgása) 
Statikus pozíciók 
egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem 
csak végtagokkal) létrehozott „szobrok” 
két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok) síkban, 
térben 
párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, 
síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata 
Feladatok 
improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait 
improvizáció megállítása úgy, hogy „értelmes” kompozíció jöjjön létre 
Mozgások 
helyzetváltoztatás - helyváltoztatás 
egyes testrészek mozgatása – bábozás, lábszínház, hastánc 
több testrész mozgatása 
vezetés – fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kí-
vülről, belülről 
mozgás – nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 
Feladatok 
tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 
tánc egyedül két rendszerben váltakozva 
partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 
két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel 
három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoz-
tatás 
a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a partner ka-
rakterváltása 
Tér (a test és a környezet) 
Szubjektív tér (mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 
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haladás – előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányá-
ban), részút, kombinációkban 
elfordulások a test tengelyei körül – tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a tes-
ten kívül (pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely (gurulások). 
Objektív tér (a medence helyzete a tér valamely eleméhez – díszlet, másik tán-
cos(ok) – viszonyítva) 
statikus kompozíciók: dombormű, friz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér 
Mozgás a térben: 
geometrikus terek – egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, 
nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 
szociális terek – kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 
csoport mozgása a térben – a geometrikus és szociális tér kombinációja 
Feladatok 
csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák térbeírása 
egyedül, csoportban 
a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, 
hátra, háttal előre haladás, stb. 
csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje; változatlan a cso-
port külső alakja (pl.: arccal mindvégigi a nézők felé forduló tagokból álló, kört for-
máló csoport nagy köríven mozog a színpadon.) 
gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 
terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése: (ajtó, zon-
gora…), a táncos pozíciója, (irány, magasság szint …), a haladás mikéntje, (futás, 
ugrás, gurulás ….). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 
Idő 
mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 
kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 
relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, 
gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 
egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 
az alaplüktetés (Tempó) 
a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, ¾, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4 …) 
a periódus (ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma) 
ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 
testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 
Feladatok 
mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint 
stopp-os játék 
ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal 
harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 
a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva 
az egyik csoport áll a mások mozog és fordítva 
a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez csoporttal. Ugyanez más 
ritmikai ellentétpárokkal. 
Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat megkülönbözte-
tése 
Dinamika 
A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van: 
vezetett 
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mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás irá-
nyát lendített 
az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak tar-
tott 
az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez) 
passzív 
külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet illetve testrészt, 
vagy nem jön létre mozgás 
Feladatok 
hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok 
egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 
hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó lábak 
karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A megtapasztalt dinamika 
átvitele más semleges mozgásanyagra 
partner mozgása közben dinamikájának utánzása 
dinamika meghatározása, majd a létrejövö ritmikai lvilág megfigyelése, később az 
egyik összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatossá-
got társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot. 
A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 
Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elég-
séges lenne jelentése maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lé-
lek.  A közeg, amelyben él, legalább annyira szociális, mint fizikai. A táncos, a közeg 
és kölcsönhatásai az improvizáció során jól átélhetőek.  
Feladatok 
autogén tréningből kiinduló relaxáció 
passzív mozgások átélése 
önmegfigyelés tánc helyzetekben 
spontán reakciók kivárása és megfigyelése 
a légzés, figyelemmel kísérée tánchelyzetekben 
az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése 
a társ érzékelésének megfigyelése 
vakon vezetve mozgás 
bizalmi játékok – vakos, egymást emeljük, támasztjuk 
Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 
Téma (zenei értelemben) 
Jellege: 
gesztus – hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 
táncmozgás – valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott 
táncnyelv logikájából következő mozgás 
születő mozdulat, születő mozgás – az anatómia és a személyiség erőterében születő 
új téma 
Alapegységei: 
időbeli felosztás – az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása, 
térbeli felsztás – az egész test mozgását összetevő testrész mozgások, 
Az „értelmes” egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 
szótag, szó, mondat, bekezdés, szövet, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, 
kórus 
súlyhelyzetek, „suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont 
és gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 
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Variációs módszerek 
ismétlés – változatlan formában 
elcsúsztatás, tükrözés – síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 
tükrözés. Jobb-bal megfordítás 
ismétlés – térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel 
való összefüggésben (konstellációban) variálva 
kánon, megfordítás – rák. Augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) tömörí-
tés, rövidítés, szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 
összerakás – az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdu-
lattal, majd egy újabbal. (a, ab, abc, abcd …). Ugyanez ketten, többen. 
egy mozgássor jobb és egy mások sor bal oldalának összerakása 
Improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok: 
spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása 
nagyon gyors feladatok – nincs idő a tudatos szelekcióra 
motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból 
spontán játékszabályok felismerése, megtartása 
Megjegyzések: a tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem 
kapcsolatteremtő eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel. 
Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megis-
mert eljárások életszerűek, táncban felhasználhatóak. 
A számonkérés formája 
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minő-
sítésre, az osztályozásra szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az improvizáció tananyagának ismerete 
a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása 
a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 
az improvizáció és kompozíció tudatos használata 
 
Kompozíció, 1-4. év, heti 1 óra 
 
A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a 
feladatokban és azok megoldásában van. 
A tánckompozíció közege 
a szereplők jellege, száma – karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség 
helyszín – talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése 
akusztikus környezet – hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye 
a táncosok megjelenése – ruha, cipő, haj, festés 
időtartam 
mozgásanyag 
kompozíciós elvek, eljárások 
szüzsé, koncepció – az inspirációs bázis, a kívánt hatás 
Feladatok 
Megadott feladatok, pl. az alábbi szempontok szerint: 
a zene 
különleges formájú tér 
a táncosok száma 
a koreográfus nem táncolhat saját kompozíciójában 
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a nézők felül, körben, stb. helyezkednek el 
a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos motívumokat 
egyetlen fényforrást lehet használni 
A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció 
Téma 
Jellege: 
gesztus – hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 
táncmozgás – valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó, vagy az adott 
táncnyelv logikájából következő mozgás 
születő mozdulat, születő mozgás – az anatómia és a személyiség erőterében születő 
új téma 
Alapegységei: 
időbeli felosztás – az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása 
térbeli felosztás – az egész test mozgását összetevő testrész mozgások 
Az „értelmes” egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal: 
szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra, párbeszéd, 
kórus 
súlyhelyzetek, „suspension” és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont 
és gravitáció, illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 
Variációs módszerek: 
ismétlés – változatlan formában 
elcsúsztatás, tükrözés – síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 
tükrözés. Jobb-bal megfordítás 
ismétlés – térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel 
való összefüggésben (konstellációban) variálva 
kánon. megfordítás – rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés), tömörí-
tés, rövidítés, szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása 
összerakás: az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy mozdulat-
tal, majd egy újabbal (a, ab, abc, abcd…) 
egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 
Feladatok 
összerakós játék egyedül, többen 
az improvizációt megfigyeli a „koreográfus” 2-4 onnan kiemelt elemből kompozíciót 
készít, a variációs eljárások egyikének felhasználásával.  
Idegen témát, más eljárást nem alkalmazhat 
a „koreográfus” gesztikulálás, „előtáncolás” nélkül, csak szavakkal irányítja egy tán-
cos, később a csoport mozgását (szókincs, terminológia, pontos belső kép, lényeg-
látásra nevelő gyakorlat) 
„krokizás”. 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont. 2. az 
odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével) 
mozgás terv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó, 
zongora…), a táncos pozíciója (irány, magasság szint…), a haladás mikéntje (futás, 
ugrás, gurulás…). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását 
rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis rögzítésére), a rajz 
alapján mozognak a táncosok 
Forma és tér 
Forma (a testrészek viszonyai, mozgása) 
Statikus pozíciók: 
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egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem-
csak végtagokkal) létrehozott „szobrok” 
két (vagy több) táncos statikus pozíciónak összerakása (szoborcsoportok) síkban, 
térben 
párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szintkülönbségek, 
síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata. 
Feladatok 
élő festmények, fotók, frízek, szoborcsoportok beállítása 
a létrejött kompozíció lebontása 
Mozgások 
helyzetváltoztatás - helyváltoztatás 
egyes testrészek mozgatása – bábozás, lábszínház, hastánc 
több testrész mozgatása 
vezetés – fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kí-
vülről, belülről 
mozgás – nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 
Feladatok 
2-2, később több fázisból álló tréning készítése, kizárólag egyfajta rendszerű mozgá-
sokból 
ugyanez két rendszer váltakozó használatával 
az egyik táncos mozgatása az egyik, a másik táncos mozgatása a másik rendszer-
ben. A folyamat előre meghatározott pontján váltsanak. 
két csoport mozgatása felváltva: pl. az egyiket nyújtott, a másikat íves testrészekkel 
három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoz-
tatás 
Tér (a test és a környezet) 
Szubjektív tér (mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 
haladás – előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb irányá-
ban), részút, kombinációkban 
elfordulások a test tengelyei körül – tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a tes-
ten kívül (pl. chainé). Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely (gurulások) 
Objektív tér (a medence helyzete a tér valamely eleméhez – díszlet, másik tán-
cos(ok) – viszonyítva)  
statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér 
Mozgás a térben: 
geometrikus terek – egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, 
nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 
szociális terek – kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 
csoport mozgása a térben – a geometrikus és szociális tér kombinációja 
Feladatok 
a koreográfus csukott szemmel elképzel egyet a fenti lehetőségek közül, majd meg-
valósítja a képet vagy a 8-16 ütemes sort 
alaprajz rajzolása és „lejárása” 
csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján 
egy táncossal, csoporttal, szólistával és csoporttal, két csoporttal a térbe „íratás” a 
fenti formákból 
a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, oldalazva, 
hátra; háttal előre haladás stb 
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csoport mozog a térben: p. változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport 
külső alakja (pl. arccal egymás felé forduló tagokból álló, a nézők felé nyitott félkört 
formáló csoport nagy köríven mozog a színpadon) 
Idő 
Mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 
kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 
relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó sebességű, 
gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 
egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 
az alaplüktetés (tempó) 
a hangsúly (szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok. 4/4, ¾, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4, 9/4 …) 
a periódus (ütem sor, strófa. Kis forma, nagy forma) 
ritmusalkotás, ritmuskövetés. Harmonizálós, kontraszt lés különbözés 
testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 
Feladatok 
rövid szóló készítése táncosok részére, majd a szólók összeszerkesztése 
a motívumok lassítása és gyorsítása, a szólamok összeillesztése 
fenti gyakorlatok csoporttal, szólista + csoport, két csoport viszonylatában 
a kétfokozatú kontrasztok után három, esetleg több fokozat megkülönböztetése 
adott motívum variációja a zene szólamai szerint 
adott motívum tempójához zene keresése 
tánc csendben 
tánc metronómmal 
azonos alaplüktetésű, de más beosztású (3,4,5,7 negyedes) mozgások egymás 
mellé illesztése. Találkozási pontok megfigyelése 
független tempójú vagy nem metrikus sorok táncolása 
azonos mozgássor megtanulása más-más ütembeosztásban 
Dinamika 
A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van: 
vezetett – mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a 
mozgás irányát 
lendített – az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike műkö-
dik csak 
tartott – az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredmé-
nyez) 
passzív – külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet, illetve 
testrészt, vagy nem jön létre mozgás 
Feladatok 
hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok 
jellemző dinamikájú mozgások reprodukálása (tüsszentés, elesés, bóbiskolás, stb.,) 
az adott dinamika átvitele más mozgásanyagra 
adott mozgásanyag más-más dinamikával való végeztetése 
adott dinamikájú mozgássor más-más tempóban való végeztetése 
A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 
a tér-idő-dinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás is 
megváltozik, ha azt a táncos más belső állapotban mutatja be, illetve másik táncos 
táncolja ugyanazt  a motívumot 
az adott feladathoz alkalmas személy kiválasztásához szükséges szempontok, folya-
matok megtanulása – szereposztás 
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Feladatok 
a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad 
azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények összeha-
sonlítása 
Megjegyzés: a kompozíciós kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. 
Az alapanyag, az eszközök nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik 
meg tisztán. A döntő különbség az alábbi párhuzamba állított kategóriák arányá-
ban rejlik: 
 

IMPROVIZÁCIÓ KOMPOZÍCIÓ 
Egyszeri ismételhető 

a táncosok egyben koreográfusok 
a koreográfus és a táncos szerepe el-
különül 

erőssége a spontenaitás természetes-
sége 

erőssége a tudatos dramaturgia 

kisebb egységek átfogására alkal-
mas 

nagy ívű szerkezetekhez előnyös 

kis számú hatáselem variálható összművészeti hatásokhoz előnyös 
kis létszámban (2-8) működik igazán 
jól 

nagyobb csoportoknál is működik 

Illékony rögzített 
 
A kompozíció tantárgy keretében a tanulók tanulnak komponálni, azonban tanul-
ságos és elkerülhetetlen, hogy a pedagógus is készítsen kompozíciót. A tanár segítse 
a „koreográfust”, de ne oldja meg helyette a felmerülő nehézségeket. Tanítsa meg, 
hogy koncentráljon a tiszta belső képre és a gyors, egyértelmű megfogalmazásokra. 
A kompozíciók elemzésekor ne csak a szándék vagy a hatás felől, hanem mindkettő 
összefüggésében elemezzük a munkákat. 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A mi-
nősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel 
dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
a kompozíció tantárgy tananyagának ismerete 
a forma-, a tér-, az idő-, a dinamika együttes, komplex alkalmazása 
a kreativitás, improvizációs készség, koreográfusi készség kibontása 
 
Tánctörténet, heti 1 óra 
 
A tánctörténet fejlesztési követelményei 
A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulók szakmai ismereteikre alapozva 
ismertesse meg az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncmű-
vészet kimagasló alkotó egyéniségeinek munkásságával, a táncirodalom néhány 
alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a tánc-
művészet értő és élvező befogadójává váljanak. 
A tantárgy feladata 
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Ismertesse meg a tanulóval: 
a tánc művészi és közhasznú formáit, 
a társasági táncélet alkalmait 
a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén ke-
resztül a táncirodalom különböző stílusait. 
Alakítsa ki a tanulókban: 
az esztétikai érzéket, 
a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
Fejlessze a tanuló: 
nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 
a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) 
iránti érzékenységét, 
vizuális memóriáját, 
képzelőerejét. 
Ösztönözze a diákot: 
a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 
a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 
Tudatosítsa a tanulóban: 
a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát ál-
talában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

Tanévenként legalább két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása.  
Egy együttes próbájának legalább egy alkalommal történő megtekintése, a látot-
tak közös feldolgozása. 

A számonkérés javasolt formája 
A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 
A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár 
jogosult. 
Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló 
teljesítményében nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sa-
játosságaira való érzékenységet, a kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fo-
galomkészlet elsajátítását. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete 
a művészetek iránti érzékenység, kreativitás 
 
Néptánc tanszak 
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést 
elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a 
magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 
A tanszak feladata 
Ismertesse meg a tanulóval 
a hagyományos népi játékokat, 
a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
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a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
a néptánctudomány sajátos megközelítési módját, 
a folklórkutatás  tárgyának,  az  alávetett  társadalmi  rétegek,  a  "nép" 
műveltségének sajátos helyét az egyetemes emberi kultúrában, 
a táncművészi és közhasznú formáit, 
a társasági táncélet alkalmait, 
a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját 
az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén 
keresztül a táncirodalom különböző stílusait. 
Alakítsa ki a tanulókban 
a rendszeres munka természetes igényét, 
a megfelelő munkafegyelmet, 
a munkájuk tudatos kontrollálását, 
a művészi előadásmód kivitelezését, 
az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit 
egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 
az esztétikai érzéket, 
a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására, 
Fejlessze a tanuló: 
mozgáskultúráját, 
fizikai állóképességét, 
ritmusérzékét, 
hallását, 
zenéhez való alkalmazkodását, 
tér-, forma- és stílusérzékét, 
mozgásmemóriáját, 
koncentráló képességét, 
improvizációs készségét, 
ízlését, kritikai érzékét, 
a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, 
színház) iránti érzékenységét, 
vizuális memóriáját, 
a képzelőerejét. 
Ösztönözze a tanulót 
a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
a rendszeres múzeumlátogatásra, 
a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre 
(kézműves  foglalkozások, játszóházak,  táncházak,   néprajzi  táborok, 
egyéb táncesemények), 
a  környezetében   esetleg  adódó   gyűjtési   lehetőségek  kihasználására 
(helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudás 
anyagának összegyűjtése). 
Tudatosítsa a tanulóban 
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a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogé- 
konyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 
Hívja  fel a tanulók figyelmét 
a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti 
irodalomra 
Tegye nyitottá 
a tanuló személyiségét a folklór iránt 
Irányítsa a tanulót 
szakirányú továbbtanulásra 
a továbbképző folytatására 
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 
 
A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 
A képzés ideje:  12 év 
Évfolyamok száma: 12 év 

Óraterv 

TANTÁRGY ÉVFOLYAMOK 

 ELŐKÉP. ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

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

Népi játék 
Néptánc 

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

Folklórism.     1 1 1 1     

Tánctört.         1 1   

Köt. vál. t.   1 1       1 1 

Szab. vál. t. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

A tanszak tantárgyai 

Főtárgy: 
Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 
Folklórismeret  
Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak:  
Népi ének  
Folklórismeret  

Szabadon választható tantárgyak: 
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A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 
 

A tantárgyak helye a tanszak programjában 

A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya, s az előkészítő - alapfok -továbbképző 
minden évfolyamán a legtöbb óraszámban foglalkoznak vele. Ez az összefoglaló elne-
vezés több részterületet foglal magába: 
A tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek 
bemelegítése mellett a technikai alapozást hivatott szolgálni. 
A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok fel 
készülését segíti. 
A népi játékok az előkészítő, és az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak 
fontos szerepet. A gyerekek megismerik a magyar játékkincs legszebb 
változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és néptáncot. 
A néptánc oktatása elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a 
továbbképző évfolyamain teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit 
ismerik meg a tanulók, s táncolják „anyanyelvként". 
A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a tanult 
eredeti anyagok összefoglalásai. 

A folklórismeret az alapfok 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy. A 4 év alatt a tanulók 
megismerkednek a jeles napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép hiede-
lemvilágával. A továbbképzőn szabadon választhatják ezt a tárgyat. Ekkor a nép-
költészetről és a magyar nép táji-történeti csoportjairól hallgathatnak előadást. 
A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük: mű-
vészeti területük egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része. 
A tánctörténettel a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor az egyetemes és 
nemzeti tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről tanulnak, így a táncművészet értő 
és élvező befogadójává válnak. 

Követelmények az előképző elvégzése után 

Népi játék, néptánc 

A tanuló ismerjen: 
legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, ill. 10 népdalt. 
Legyen képes: 
a játékokhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 
egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4 * 2/4-es). 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Népi játék, Néptánc 
A tanuló ismerje 
a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 
a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon. Pl.: 
dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 
rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 
szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 
széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 
lőrincrévi páros táncok, 



301 
 

sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 
dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 
Legyen képes 
a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
 
Folklórismeret 

A tanuló ismerje: 
a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 
az egyes jeles napok időpontját, 
a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk 
fűződő mondákat, 
a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór-kiadványokat 
(könyv, lemez), és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 
Legyen képes: 
felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét 
és rítusrendjét, 
előadni népdalokat, rítusénekeket, és szokásszövegeket. 
 
Követelmények a továbbképző elvégzése után. 
 
Néptánc 

A tanuló ismerje: 
a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
a tanult táncrendeket. 
Legyen képes 
a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat 
Folklórismeret 
A tanuló ismerje: 
a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
a  magyar  néprajzi   csoportok  földrajzi elhelyezkedését,  kialakulásuk 
legfőbb történeti momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó 
 jegyeit. 
 

Legyen képes: 
rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását 
 a hagyományos népi kultúrában, 
 megkülönböztetni a népi és „magas" kultúra jelenségeit, összehasonlítani 
jellemzőiket, 
felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, téma 
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köreit, 
önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
 
Tánctörténet 
 
A tanuló ismerje: 
az adott évfolyam tananyagát, 
a táncművészet kimagasló alapműveit, 
a nagy egyéniségek munkásságát, 
az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes: 
elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
a társművészetek iránti érdeklődésre, 
a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

A tánctörténet tantárgy feladatai és követelményeit a modern-kortárstánc tanszak 
helyi tanterve tartalmazza. 

Társastánc tanszak  

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társas-
tánc minél teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyi-
ségének formálását. 

A tanszak feladata: 
Ismertesse meg a tanulóval 
a társastánc alapjait, 
technikai elemeit, 
a mozgás kapcsolatát a zenével, 
a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a rendszeres munka természetes igényét  
a megfelelő munkafegyelmet, 
az esztétikai érzéket, 
az önkontroll alkalmazását. 
Fejlessze a növendék 
fizikai állóképességét, 
tánc iránti szeretetét, 
ritmusérzékét, 
technikai tudását, 
koncentráló képességét, 
tér- és formaérzékét, 
stílus érzékét, 
előadói készségét. 
Ösztönözze a tanulót 
a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére, 
a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a 
mindennapi életben és a társas érintkezésben, 
táncművészeti előadások látogatására, 
a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére. 
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Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti 
akaratát, 
ízlését, 
állóképességét, 
mozgáskoordinációját, 
alkalmazkodóképességét, 
személyiségét. 
 
A tanszak tantárgyai és azok óraszámai 
A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma 12 
 
 

Óraterv 

ÉVFOLYAMOK 

 ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

TANTÁRGY 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 
Gyermektánc 2 2           
Klasszikus balett    1 1 1 1 1     
Történelmi t.t.         1 1 1 1 
Viselkedéskultúra       1      
Tánctörténet         1 1   
Szab. vál. tant. 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A tanszak tantárgyai: 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc 
Gyermektánc 
Klasszikus balett 
Történelmi társastánc 
Viselkedéskultúra 
Tánctörténet 

Szabadon választható tantárgy: 
A tanszak bármely tantárgya 

Tantárgyak helye a tanszak prograjmában 

Gyermektánc  
 
Az előképző 1-2. évfolyamában Gyermektánc tantárggyal a társastáncot megala-
pozó tudásra tesz szert a tanuló a tantárgyon belüli ritmikai, gimnasztikai gyakorla-
tokkal, játékos táncokkal. Így a tanulóban fejlődik a rendszeres munka természetes 
igénye, fizikai állóképessége, ritmusérzéke, egymásra figyelő magatartása. 
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Klasszikus balett 

A cél és a feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, 
térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, 
plasztikusabbá tétele. 

Történelmi társastánc 

Célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző korok táncait. Oktatása azért szük-
séges, mert a historikus táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy (társas-
tánc) kialakulásának előzményeit. 
 
Viselkedéskultúra  
 
Célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a társas érint-
kezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 

Tánctörténet  

Cél, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulá-
sáról, fejlődéséről, múltjáról, jelenéről. 

Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgyából választható.  
Célja, hogy a tehetséges tanulóknak módot adjon a további fejlődésre. 

Követelmények az előképző elvégzése után 

Gyermektánc 

A tanuló ismerje: 
a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 
a magyar és más népek táncainak alaplépéseit. 
Legyen képes: 
zenére, énekre ritmikus mozgást végezni, 
a tanult játékos táncok csoportos bemutatására. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Társastánc 

A tanuló ismerje: 
a standart táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) alap-
motívumait, 
a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotí-
vumait. 
Legyen képes: 
a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 
páros és csoportos feladatok végrehajtására. 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje: 
a klasszikus balett tanult alapelemeit, 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját. 
Legyen képes: 
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a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 
a zene és a tánc összhangjának betartására. 
 
Viselkedéskultúra 

A tanuló ismerje: 
a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartás formáit. 
Legyen képes: 
az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására. 
 
 
Követelmények a továbbképző elvégzése után 

Társastánc 
 
A tanuló ismerje: 
a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok 
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. 
Legyen képes: 
a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 
a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre,  
a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló, csoportos be-
mutatására. 
 
Történelmi társastánc 

A tanuló ismerje: 
a történelmi társastáncok alaplépéseit. 
Legyen képes: 
a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására. 
 
Tánctörténet 

A tanuló ismerje: 
az adott évfolyam tananyagát, 
a táncművészet kimagasló alapműveleteit, 
a nagy egyéniségek munkásságát, 
az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes: 
elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
a múlt és jelen értékeinek befogadására, 
a táncművészetek iránti érdeklődésre. 
 
A számonkérés formája 
A tanulók az Alapfok 2-6. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tu-
dásuról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan törté-
nik. a minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbség-
gel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
az adott évfolyam tananyagának ismerete 
a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód  
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a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése. 
 
Társastánc 
 
A tantárgy oktatásának célja és feladata: 
A tanuló sajátítsa el a standard és latin-amerikai táncok alaplépéseit és figuráit. Le-
gyen képes a táncok pontos és stílusos eltáncolására.   
Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és motívumok juttatják el a ta-
nulót az egyre magasabb színvonalú tánctudáshoz. A tananyag a tanulók képes-
sége, és a szaktanár belátása alapján bővíthető.  
A képzés ideje: a két év előképző után a társastánc tantárgy az Alapfok 1. évfolya-
mától a Továbbképző 10. évfolyamáig tart. 
Heti óraszám: a tananyag kidolgozása az 1. évfolyamon heti 4x45 perces órákra tör-
ténjen. Minden további évfolyamon 3x 45 perces időkeret állhat rendelkezésre, ki-
véve, az 5., 7., 8. évfolyamot, ahol ez lecsökkenhet 1x90 (2x 45) perces foglalkozásra. 

Minimum követelmény: 
Az Alapfok végére a táncosnak ismerni kell az öt standard (Angol keringő, Tangó, 
Bécsi keringő, Slow fox, Quickstep) és az öt latin-amerikai (Samba, Cha-cha, Rumba, 
Paso doble, Jive) táncból a nemzetközileg elfogadott angol táncstílus alaplépéseit, 
alapfogalmait. Legyen képes a táncok önálló és páros bemutatására, a csoportos 
bemutatási formában (formációk) figyelmes együttműködésre, a tanult táncok va-
lamelyikéből vagy azok mixeléséből álló csoportos formáció bemutatására. 

Félévi vizsga anyaga: a tanár által tetszőlegesen kiválasztott 3 standard és 3 latin-
amerikai tánc hatodik évfolyamban tanult figuráinak páros bemutatása. 

Művészeti Alapvizsga: Az Alapfok hatodik évfolyam befejezése után a tanév végén 
a tanulók Művészeti Alapvizsgát tesznek. 
Minimum követelmény: 
A Továbbképző elvégzése után a táncosnak ismernie kell az öt standard (Angol 
keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slow fox, Quickstep) és az öt latin-amerikai tánc 
(Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) összetettebb motívumait és az 
alaplépések variációit is. 
Félévi vizsga anyaga: valamennyi standard és latin-amerikai tánc Továbbképző 4. 
évfolyamán megtanult lépésanyagának, figuráinak páros bemutatása. 
A Továbbképző befejezése után év végén a tanulók Záróvizsgát tesznek. 

Gyermektánc 

A gyermektánc tantárgy célja, feladata: 
A tantárgy készítse elő a tanulókat a társastánc tanulására, ritmikai, gimnasztikai 
gyakorlatokkal, játékos táncokkal. Fejlessze a fizikai állóképességet, ritmusérzéket, 
térérzéket, egymásra figyelő magatartást. 
A képzés óraszáma: heti 4x45 perces órára történik. 
A képzés ideje: Előképző 1-2. évfolyam 

Minimum követelmények: 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete 
A csoportos táncolás magatartás formáinak betartása 
Alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 
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Félévi és év végi vizsga anyaga: előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok, 
mozgásos (dinamikus) gyakorlatok zenére, ritmikai gyakorlatok , valamint alaplépé-
sek és táncok csoportos bemutatása.  
A következő évfolyamba lépés feltétele a minimum követelmény teljesítése. 

Klasszikus balett 

A cél és feladat: a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, 
térérzékének, formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, 
plasztikusabbá tétele. 
A tananyag feldolgozása: heti 1x45 perces órákon történik. 
A képzés ideje: A/2-A/6. évfolyamig 

A vizsga minimumkövetelménye 

a növendék képes legyen a nehezedő gyakorlatok és stílus előadására 
megfelelő lábereje és gyorsasága legyen 
képes legyen a nehezedő ugrások szabályos és stílusos kivitelezésére 
elsajátítsa a forgásokhoz szükséges koordinációt, egyensúlyt, térérzékelést 
A félévi és év végi vizsga anyaga 
a. rúdnál: kombinált gyakorlatok bemutatása 
b. középen: gyakorlatok a már megtanult pózokban is tour sur-le-cou-de-pied-vel 
kiegészítve 
c. ugrás kombinációk előadása 
d. diagonál forgás kombinációk 
A számonkérés formái 
A tanulók az alapfok 2-6. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tu-
dásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan törté-
nik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbb-
séggel dönt. 
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete 
A klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 
A bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 

Történelmi társastánc 

A történelmi társastánc tantárgy célja, feladata: 
A tanulók ismerjék meg a különböző korok táncait.  Oktatása azért szükséges, mert 
a historikus táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy (társastánc) kialaku-
lásának előzményeit. 
Képzés ideje: továbbképző évfolyamai (7-10.) 
Heti óraszáma: 1x45 perc 
Követelményszint: 
Ismerjék a tanévben tanult táncokat, lépéseit stílusosan előadni. 
Képesek legyenek a Palotás, a Közmagyar lépéseit stílusosan előadni, az összeállí-
tott koreográfiát eltáncolni, 
Táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak ismerete. 
Félévi vizsga: A kiválasztott tánc lépésanyagának zenére történő stílusos letánco-
lása. 
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Év végi vizsga: A kiválasztott koreográfia stílusos előadása csoportosan és párok-
ban. 
 
Viselkedéskultúra 

A viselkedéskultúra tantárgy célja és feladata: 
A tanulók megismerjék és  elsajátítsák a mindennapi élet és a társas érintkezés vi-
selkedéskultúrájának alapvető normáit és magatartásformáit. 
A mindennapi életben járuljon hozzá a tantárgy által szerzett ismeretanyag, se-
gítve elő szocializációjukat. 
A képzés ideje: (alapfok 5. évfolyamán) 1 tanév 
A számonkérés formája 
A tanulók az Alapfok V. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, az év vé-
gén vizsgateszt kitöltése során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szakta-
nár állítja össze, s az elért eredmény szerint minősít.  
Követelményszint:  
Írásbeli feladat során ki tudják választani a tanévben megismert témakörökhöz tar-
tozó alapvető viselkedési normákat, a megfelelő magatartásformát. 

Tánctörténet 

Közös ismeret 

Néptánc tanszak 
Társastánc tanszak 

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva 
ismertesse meg az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncmű-
vészet kimagasló, alkotó egyéniségeinek munkásságával, a táncirodalom néhány 
alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a tánc-
művészet értő és élvező befogadójává váljanak. 
A tantárgy feladata 
Ismertesse meg a tanulóval: 
A táncművészi és közhasznú formáit 
A társasági táncélet alkalmait 
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait 
Az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját 
Az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét és ezek elemzésén ke-
resztül a táncirodalom különböző stílusait 
Alakítsa ki a tanulókban: 
Az esztétikai érzéket 
A művészetek befogadására nyitott attitűdöt 
Fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására 
Fejlessze a tanuló: 
Nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát 
A tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) 
iránti érzékenységét 
Vizuális memóriáját 
Képzelőerejét 
Ösztönözze a diákot: 
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A rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 
Az iskolán kívül a televízió táncos témájú műsorainak figyelemmel kisérésére 
Tudatosítsa a tanulókban: 
A tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiséget, az ízlést és fogékonyságát, álta-
lában a művészetek, különösen az előadó művészetek iránt. 
A képzés ideje: 7. – 8. évfolyamán 
Heti óraszám: heti 1 x 45 perc  
 
 

Képző- és iparművészeti ág 

A képzés struktúrája 

A képzés ideje 12 év 
Évfolyamok száma: 12 1-2. előképző 
 1-6. alapfok 
 7-10. továbbképző 

Óraterv 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 

ELŐ-
KÉPZŐ 

ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Vizuális alapis-
meretek 

2-4 2-4 - - - - - - - - - - 

Rajz-festés-min-
tázás 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Műhelyelkőké-
szítő 

- - 3 3 - - - - - - - - 

Műhelygyakor-
lat 

- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 

Szabadon vá-
lasztható tan-
tárgy 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabad sáv - - 1-2 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A képzés tanszakai tantárgyai 

Vizuális alapismeretek  (1-2. előképzőben) 
Rajz – festés – mintázás  (1-10. évfolyam) 
Műhely előkészítő  (1-2. évfolyam) 
Műhelygyakorlat  (3-10. évfolyam) 
A műhely-előkészítő és a műhelygyakorlat tanszakai: 

Grafika ( 1-10. évfolyam) 
Festészet (1-10. évfolyam) 

Szabadon választható tantárgy: 
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Művészettörténet (3-10. évfolyam) 
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike 
választható.  
Vizuális alapismeret 
Rajz-festés-mintázás 

Cél: 
a látás és látványértelmező képesség fejlesztése, 
a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 
a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 
a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: 
az elemzés 
az elvont gondolkodás 
a képi gondolkodás 
a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés) képességeinek fejlesztése, 
jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 
jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 
a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása, 
a vizuális kifejező képesség fejlesztése, 
a személyiségfejlődés segítése. 

Követelmények 

A tanuló az előképző végén legyen képes:  
a vizuális alapelemeket felismerni és alkalmazni 
megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában meg-
örökíteni 
a színek hangulatkeltő erejét alkalmazni 
Ismerje és legyen képes  
alkalmazni a kiemelést 
alkalmazni az anyag-forma-funkció összefüggéseit 
alkalmazni az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét 
alkalmazni önállóan a megismert technikákat 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 
a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 
a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 
a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
az alapvető plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 
a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

Legyen képes: 
a látványt értelmezni, 
a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 
síkban és térben alkotásokat létrehozni, 
a művészettörténet néhány jellemzőalkotásából merített ismeretet a saját alkotása-
iban felhasználni. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje: 
a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 
 azok jel- és jelentésrendszerét, 
a művészettörténet nagy korszakait, 
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a rajzi, festészeti ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 
a sík és térábrázolás szabályrendszerét, az ábrázoló geometria alapelemeit. 
Legyen képes: 
a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák feldolgozására, 
a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 
síkban és térben alkotásokat létrehozni, 
konkrét és elvont képi gondolatok megjelenítésére, 
a nagy művészettörténeti korok eredményeit felhasználni. 

Rajz-festés, mintázás 

Alapfok 
Minimum követelmény: 
A tanuló ismerje a fő-, mellék-, telt-, tört és lokálszíneket. 
A tanuló legyen képes természeti és mesterséges formák elemzésére, azok képi, 
plasztikai megjelenítésére. 
Legyen képes a testesség, kiterjedés képi megfogalmazására. 
Vegye észre a színreflexeket. 
Legyen képes vizuális közlések olvasására.  
Egy egyszerű témát képes legyen világos egyértelmű magyarázó ábrával feldol-
gozni, mások számára érthetővé tenni. 

Követelmény  
Legyen képes:  
összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak, szerkezetének, formai sajá-
tosságainak, színének megfigyelésére, karakteres ábrázolására síkon és térben, 
önálló piktogramok, emblémák, információs táblák megalkotására, 
alaprajzot, útvonalrajzot, metszetrajzot olvasni, készíteni. 
Jelenítse meg a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a 
térmélységnek megfelelően. 
Hozzon létre csendéleteket és formaátírásokat. 
Ismerje az életkép műfaját és egy-egy kiemelkedő alkotást.  
Tanulmányozza saját környezetük életmódját, hagyományait. 

Továbbképző 
A továbbképző célja 
A korábban elsajátított technikai és formai eszközök széleskörű alkalmazása, az 
ezekben való jártasság elmélyítése 

Feladata: 
az önálló alkotómunka elemeinek kialakítása 
a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása 
a megjelenítő képesség, a kompozíciós készség, az elvont gondolkodás és az 
elemző képesség fejlesztése 
jártasság kialakítása a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, valamint az 
anatómiai ismeretekben 
a művészettörténet nagy korszakainak elemző ismerete 

Minimumkövetelmény  
A tanuló ismerje:  
a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,  
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azok jel- és jelentésrendszerét,  
a sík és térábrázolás szabályrendszerét,  
az ábrázoló geometria alapelemeit,  
a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait,  
a médiaművészet kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,  
a képi konvenciók jelentéshordozó elemeit,  
az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvenció it,  
a vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét,  
a művészettörténet nagy korszakait.  
A tanuló legyen képes:  
a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló feldolgozására,  
a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,  
sík- és térbeli művek létrehozására,  
konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,  
a látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére, sokrétű feldol-
gozására (tanári segítséggel),  
a művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, adap-
tálni saját alkotómunkájukban.  

Műhely-előkészítő  

Cél: 
Az alapfok rajz-festés-mintázás műveltséganyagára építve olyan gyakorlat kialakí-
tása, amely erősíti, kiegészíti a korábban megszerzett ismereteket, jártaságokat, ké-
pességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt az elmélyült alapos 
munkára. 
A tanulók vizuális élményeire, képzetanyagára, képi gondolkodására építve olyan 
tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező képzelet, az eszté-
tikai érzék, a manuális készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és művészi ké-
pesség.  
Feladat: 
Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a 
fenti célok megvalósulását.  
Ismertesse meg a tanulót: 
a választott műhelytevékenység - anyagaival, eszközeivel, 
a műhelytevékenység alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével, 
az összetett, komplex alkotás eszközeivel, lehetőségeivel. 
Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz meg-
határozott célú alkotás készítésére.  
 

A festészet műhelygyakorlat 

Minimumkövetelmény: 
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során 
elsajátított ismereteket. 
Legyen képes önálló tervező munkára. 
Tudjon dekoratív, il1usztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket ké-
szíteni. 
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Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit. 
Használja tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit (keverések, színdina-
mika, kontraszthatások). 
Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő idősza-
kát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel megfogal-
mazni elemzésének tárgyát. 
Legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. 
Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és 
hibáit.  
A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és el-
végzésére, szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot felhasználva 
térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására. 
Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi meste-
reinek munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett al-
kotásában számot adni.  

A grafikai műhelygyakorlat 

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárá-
sok megismerése. A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott gra-
fikai tevékenységnek a megismertetése. 

Célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló: 
ismerkedjen meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, 
sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 
ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafika, rek-
lámgrafika…), 
tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikákat, 
legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 
tevékenységében váljon önállóvá, 
legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 
felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább foly-
tathassa. 

Feladata,  
hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg: 
a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok mű-
ködésével, kezelésével, 
a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 
a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 
a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 
a szakma rövid történetével, 
a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható művészeti elemek-
kel (pont, vonal…), 
a képépítés törvényszerűségeivel, 
a színelmélet alapjaival. 
hogy a tanulóban: 
fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 
alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 
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alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

Követelmények 

Az alapfok végén a tanuló 
Ismerje: 
a képépítés alapvető szabályait, 
a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 
az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárá-
sok – sokszínű technikai lehetőségeit, 
a grafika történeti és technikai lehetőségeit, 
a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. 

Legyen képes: 
az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 
vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra, dolgozásra, 
az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárá-
sok – sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 
esztétikus képi megjelenítésre. 

A továbbképző végén a tanuló  

Ismerje:  
A legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képvise-
lőit, 
A hazai kortárs grafika eredményeit, 

Legyen képes: 
Önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 
Technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, 
Képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon is alkalmazni, 
Klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 
Önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
Kiállításra alkalmas munkák létrehozására. 

Szobrászat tanszak 

A szobrász műhelymunka célja 
A vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismere-
tek tanítása és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a 
plasztikai alakításra, a szakirányú továbbtanulásra. 

A szobrász műhelymunka feladata a vizuális neveléssel párhuzamosan olyan ala-
pozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok 
megvalósulását. 
A műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulót 
a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formái-
val, 
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 
a szobrászműteremmel és felszerelésével, 
a munka során használt anyagok és szerszámok használatával, 
a kéziszerszámok készítésével, 
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a klasszikus szobrászat formai megoldásaival és az azoktól való elszakadás lehetősé-
geivel, 
az új anyagokkal és azok használatával, 
a kreatív feladatmegoldásokkal a tervtől a kész munkáig. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 
a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben, 
a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, 
a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, 
a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási terüle-
tét, 
a balesetvédelmi szabályokat, 
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes 
az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást, 
életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyama-
tába, 
a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint, 
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget. 

A tanuló rendelkezzen 
biztos rajztudással, 
műelemzési készséggel, 
agyagból történő mintázás készségével, 
a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
a szobrászat klasszikus műfajait, 
a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 
a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű 
kezelését, 
a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor-enteriőr viszonylatában, 
a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes 
a tervszerű, igényes munkavégzésre, 
önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében, 
terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni, 
megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 
az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe, 
a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 
pozitív formát készíteni agyagból, gipszből, 
a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő szerszá-
mok stb.) előállítani, 
arányos kicsinyítésre és nagyításra, 
a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására, 
az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására, 
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a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz stb.) használatára, 
a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin stb.) alkalmazására, 
a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára, 
a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására, 
érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására, 
biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 
 
 
 
 
Kerámia tanszak 
 
Célok, feladatok, szakmai követelmények 
A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan tegyen 
szert a tanuló alapvető mesterségbeli tudásra, rendszerezze és közvetítse azokat az 
ismereteket, melyeknek birtokában a tanuló számára lehetségessé válik a művészeti 
szakközépiskolára való felkészülés. 

A kerámia műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a ta-
nulót ismertesse meg: 
a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, megnyil-
vánulási formával, 
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 
egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével, 
kerámiatárgyak készítésének folyamatával a tervtől a kész munkáig, 
a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

Követelmények 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
a kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés techno-
lógiáját, 
a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
a kerámiatörténet fontosabb állomásait, 
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes 
a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 
elképzeléseit rajzban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani, 
a helyes munkamenetet betartani, 
tapasztalatait, ismereteit - életkori szintjének megfelelő önállósággal - a tárgykészí-
tés folyamatába beépíteni, 
műalkotások értő befogadására, 
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget, 
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 
A tanuló a továbbképző végén ismerje 
a kerámia alapanyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 
a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 
a kerámiatörténet fontosabb állomásait, 
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
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A tanuló legyen képes 
önálló tervezésre a forma és funkció szoros kapcsolatának szem előtt tartásával, 
terveit látványszerű és formaértelmező rajzokban igényesen megjeleníteni, 
megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 
a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani, 
a cél és az eredmény összevetésére, 
a rendeltetés, forma és díszítmény szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére, 
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 
 
 
Kézműves tanszak 
 
A program célja, feladatai. 
A kézművesség tanításának célja: 
A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen 
területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése, a mai tárgykultúrába, tárgyal-
kotó tevékenységbe. 
A természetes anyagok felhasználásával a természet közeli szemlélet kialakítása és 
megerősítése, a környezet-harmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének 
megalapozása, az értékteremtés és- megőrzés igényének létrehozása. 

A kézműves tevékenység feladatai: 
a manuális és konstruáló képesség a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység 
mélyítése 
a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása 
a hagyományos szellemi és tárgyi kultúra összekapcsolódásának bemutatása 
a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, meg-
szerettetése, a hovatartozás-tudat mélyítése 
a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségei-
nek feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok között 
a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának 
felfedezése tárgyelemzéseken, és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül 
a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, élmény-, ismeret- és tapasz-
talatszerzés által 
azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a 
kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését 
az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevé-
kenységen keresztül 
a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök 
megismerése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban 
a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező – teremtő fantázia fejlesztése 
az értékteremtésen és-megőrzésen keresztül a munkára nevelés 

Követelmények 
Az alapfok végén a tanuló: 
ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét 
alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés 
tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez 
Rendelkezzen ismeretekkel: 
a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről 
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a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól 
Legyen jártas: 
a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában 
egyszerű technológiájú tárgyak készítésében 
a felhasznált anyagok megfigyelésében 
a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és technikavá-
lasztás, kivitelezés, díszítés) 
a gazdaságos munkavégzésben 
a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök balesetmentes használatában 
a tárgyak elemzésében 
Legyen képes: 
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására 
az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű tárgyak  
létrehozására  
Fedezze fel:  
a tárgyakban rejlő esztétikumot 
a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját élet-
ében 
 
Textil- és bőrműves tanszak 
 
A program célja. 
A textilműves műhelymunka célja, hogy a tanulók alkotásaik elkészítése folyamán 
megismerjék környezetünk természetes és mesterséges anyagait, azokat a tanult 
műfaji lehetőségekkel, technikákkal, módszerekkel esztétikusan tudják felhasználni, 
megjeleníteni, társítani. Cél az alkotás örömének felkeltése, fokozása, beépítése a 
tanulók mindennapjaiba.  

A textilműves műhelymunka célja, hogy a tanuló: 
a megismert műfaji lehetőségeket egyéniségének, életkorának megfelelően tudja 
használni, alkalmazni, 
tudjon bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal, 
legyen képes a tervezési feladat megoldására (rajz, szín, formaismeret, kompozíciós 
készség) és a terv esztétikus kivitelezésére, 
legyen képes textiles feladatok elkészítésére, esztétikus megjelenítésére. 

A textilműves műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulóval: 
a textilt mint anyagot, 
a textil felhasználhatóságának sokszínűségét, 
a textil sajátosságait, jellemzőit, 
a természetes és mesterséges szálasanyagokat, 
a szövés különböző fázisait (felvetés, leszövés és szövés, stb.), 
a textilnyomás főbb technikáit (dúcnyomás, filmnyomás, sablonkészítés, hengernyo-
más), 
a kézi szövés hagyományos technikáit és a gobelinszövést, 
a gépi és a kézi varrás és -hímzés fajtáit, alkalmazási lehetőségeit, 
a rátétkészítést, a textilplasztikát, 
a természetes és mesterséges textilfestékeket és vegyszereket, 
a textil történetét az őskori textilemlékektől a mai modern – hazai és külföldi – textil-
művészeti törekvésekig 
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Követelmények 
A tanuló az alapfok végén ismerje meg: 
a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 
az eszközöket, anyagokat, 
a textiltörténet jelentősebb állomásait a művészettörténet folyamatában, 
a textil felhasználásának sokszínűségét, 
a szövés alapjait. 
A tanuló legyen képes:  
a tanult technikák alkalmazására, 
a művészettörténeti, múzeumi, népművészeti anyagra támaszkodva tervezési fel-
adatok megoldására, 
esztétikai minőségek felismerésére, 
saját képek, szőnyegek, tárgyak elkészítésére. 
 
Foto- videó tanszak 
 
Foto- videó műhelymunka 
A fotó-video műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 
ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra 
ma használatos fotó-video eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetősé-
geit, 
sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális is-
mereteken túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat, 
igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés 
alapján fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni. 
A fotó-video műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 
tanuló 
ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, 
felvételi segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók, 
monitorok, világítóberendezések), anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó 
vegyszerek, laborfelszerelések), 
legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó, 
nyomdaipar, reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális 
és országos tévéműsorokban való részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint 
részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon), 
a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és to-
vábbítási rendszereket (pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képto-
vábbítás és vétel, Internet), 
ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és vilá-
gítástechnikai alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által 
használt kamerát, 
tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és 
komponálni, 
tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: 
alul- és túlexpozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; video: jelenet-
felbontás, vágásos rendezés, inzertezés, utóhangosítás). 
A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, 
majd az elkészült képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gya-
korolják a filmkészítést. 
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Követelmények 

Fotó 

A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza 
a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér 
nagyítás kidolgozó eszközei és vegyszerei, 
a kész negatív értékelését, 
az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését, 
a fényképszárítást, -fényesítést, 
a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes 
minilabort működés közben), 
az optikai leképezés alapfogalmait, 
a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín). 
Legyen jártas 
a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és érté-
kelésében. 
A tanuló legyen képes 
biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges 
alábbi eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási 
eszközök (lámpák, villanó). 
A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül 
a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az 
illusztrációt. 
Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 
a felvételezés 
a tükörreflexes kamera használata, 
a csereobjektívek és sajátosságaik, 
megvilágítás-mérés, 
a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk) alkalmazása, összetettebb vi-
lágítási szituációk és a derítés alkalmazása; 
labortechnika 
alkalmazza rendszeresen az exponáló órát, 
tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot hívni, 
mindig készítsen csíkmásolatot, 
legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30x40 cm) ff nagyítás készítésére 
és kisebb retusálására, 
tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni, 
alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fo-
gásait a jobb képminőség elérése érdekében, 
tanuljon meg képet keretezni (paszpartu); 
fotóelmélet és esztétika 
ismerje a fényértéket és a feketedési görbét, 
legyen tisztában a túl- és alulexpozíció jelentőségével, 
alkalmazza tudatosan a mélységélességet, 
tudja befolyásolni a kép kontrasztját, 
ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés, szimmetria-aszim-
metria, átlós elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók), 
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ismerje fel és alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhe-
lyezés, képkivágás). 
A tanuló legyen képes 
felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni, 
kritikus elemzésre és önértékelésre. 
 
Video 

A tanuló az alapfok végén ismerje 
kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait. 
Ismerje és alkalmazza 
a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bő-
szekond  plán, amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert). 
Legyen jártas 
a kameramozgásokban, 
a jelenetek képsorokra bontásában, 
a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben. 
A tanuló legyen képes 
helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében, 
önállóan nézőpontot kiválasztani, 
egyszerűbb forgatási tervet készíteni és annak alapján filmet forgatni, 
kamerával önállóan feliratot készíteni. 
A tanuló a továbbképző végére ismerje 
az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek)  műkö-
dését. 
Ismerje és alkalmazza 
a plánok összekapcsolásának szabályait, 
a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel). 
Legyen jártas 
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának   tudatos 
alkalmazásában, 
a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában, 
többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás al-
kalmazásában, 
az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében, 
a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és 
az utóhangosításban. 
A tanuló legyen képes 
forgatási vázlatot készíteni és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni, 
rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és  montíro-
zott, igényes hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével   alkalmazni egy-
szerűbb video trükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, át-
lyukasztás, (blue-box). 
A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értel-
mezni és elemezni, ismerje fel azok erényeit és hibáit. 
Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi 
információs rendszerek között 
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Művészettörténet 
 
A program célja, feladatai 
A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a 
rajz-festés-mintázás órákon, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati 
tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik 
kapcsolatot találni a társművészete felé is. 
A tantárgy tanításának célja, hogy: 
keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által 
nyújtott vizuális élmény befogadására, 
a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a műalkotá-
sokból, 
a közösen végzett és egyéni műelemzéseken keresztül ismerje meg az egyes korokra 
jellemző legfontosabb stílusirányzatokat, 
a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja 
azok formanyelvét és stílusjegyeit, 
kiemeltek foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egy-
másra épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során, 
biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az ismere-
tek beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába, 
az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, techni-
kák, eljárások megismerésével váljon képessé az önálló alkotó jellegű műelemzésre. 
A tantárgy tanításának feladata, hogy: 
nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól nap-
jainkig, 
foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyaival, 
mutassa be a művészet folytonosságát és a korról korra változó jellegét, 
mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát, 
ismertesse a művészettörténet nagyalkotóit és jellemző alkotásait az őskortól napja-
inkig, 
végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítá-
sát, 
értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát, 
foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével, 
ismertesse a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, a 
népi kultúrákban és a városi folklórban. 
A tanulóval ismertesse meg: 
a művészetek formanyelvének alapvető elemeit, 
a művészetábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 
a legjellemzőbb kifejező eszközöket és komponálásokat a műalkotásban, 
a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a látványokban. 
Alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás, ismeretszerzés igényét, képességét 
jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatá-
sával, 
Értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban, 
Fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások igény-
bevételével, 
Használj a legkülönbözőbb és legkorszerűbb művészeti médiumokat, 
Érzékeltesse a műfajhatárok elmosódását, 
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Ismertesse meg a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit. 

Követelmények 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 
az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje 
fel azokat konkrét műalkotásokban, 
a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelke-
dőbb alkotóit, alkotásait, 
Tudjon: 
műalkotásokat olvasni a témák és stílusjegyek szempontjából, 
eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 
megismert stílusjegyeket az egyéni alkotó munkában felhasználni; az egyes művé-
szettörténeti korokra jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával, 
Legyen képes: 
az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatok-
ban, 
a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintése, 
a művészettörténeti ágak kapcsolatainak, kölcsönhatásainak felismerésére, 
a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 
műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 
a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 
A továbbképző végén a tanuló ismerje: 
a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjel-
lemzőbb alkotások tükrében, 
és tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat, 
és értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és azok kölcsönhatá-
sait. 
Tudjon: 
összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
alkotó módon használni megismert kifejezési eljárásokat és ábrázolási konvenciókat 
személyes élmények kifejezésére 
reálisan értékelni – önmaga és mások munkáját, eredményeit, 
Legyen képes: 
összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásai-
kat, 
észlelni és megítélni esztétikai minőségeket tájban, épített környezetben és tárgyak-
ban, 
felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy- és környezetkultúra világából, 
önállóan dönteni az alkotó munkában alkalmazandó technikák, anyagok és eszkö-
zök megválasztásában. 
A tanulónak alakuljon ki önálló, alkotószellemű műelemző készsége a vélemények 
ütköztetésével, a vitakészség fejlesztésével. 
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Zeneművészeti ág 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxo-
fon, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, szintetizátor, orgona,, hegedű,  nagy-
bőgő. 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 
improvizáció. 
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus. 
Egyéb tanszak: kamarazene. 
Képzési idő: 
(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és to-
vábbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előta-
nulmányokat jelöli.) 
„A” tagozaton 
2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, szin-
tetizátor, harmonika, hegedű, gordonka) 
2+8 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, orgona, nagy-
bőgő) 
2+6 évfolyam (szaxofon, brácsa) 
1+6 évfolyam (magánének) 
„B” tagozaton 
A "B" tagozat zárójeles számai az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. 
"B" tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 
(3)+9 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, har-
monika, hegedű, gordonka) 
(3)+7 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, orgona, nagy-
bőgő) 
(3)+5 évfolyam (szaxofon, brácsa) 
(2)+5 évfolyam (magánének) 
Elmélet és egyéb főtanszakok 
„A” tagozaton 
2+10 évfolyam (szolfézs) 
2+6 évfolyam (zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 
4 évfolyam (kamarazene) 
„B” tagozaton 
(5)+7 évfolyam (szolfézs főtanszak) 
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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 vagy 
kötelezően vá-
lasztható tárgy 

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

Választható 
tárgy 

2 2       2 2 2 2 

Összesen 2-4 2- 4 4 4 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell ér-
teni.Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
Főtárgy: hangszeres és magánének tanszakok (egyéni), elméleti és kamarazenei 
tanszakok (csoportos). 
Kötelező tárgy: szolfézs, zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek meg-
felelően). 
Kötelezően választható tárgy: 
elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek 
együttes műveltségi programként is taníthatók); 
gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 
Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 
(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hang-
szer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 
(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 
tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló ze-
nei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, 
orgona, harmonika) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező ki-
egészítő foglalkozás. 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 
Főtárgy: 
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc 
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
„A” tagozaton (minimum) 
1. évfolyamig 5 perc 
2-3. évfolyamon 10 perc 
4. évfolyamtól 15 perc 
„B” tagozaton (minimum) 
1-2. évfolyamon 10 perc 
3-4. évfolyamon 15 perc 
5. évfolyamtól 20 perc 
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Kötelező tárgy: 
A képzési idő minimum 2x45 perc 
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 
Kötelezően választható tárgy: 
„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon 
elmélet: minimum 1x45 perc 
Választható tárgy: 
Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 
„B” tagozaton 
elmélet: minimum 1x45 perc 
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 
minimum 1x30 perc (egyéni) 
Hangszeres előkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 
csoportos: 2x45 perc 
Kamarazene: 
minimum 1x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 
Zenekar, kórus: 
minimum 2x45 perc 
Kötelező zongora: 
minimum 1x30 perc 
„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 
Főtárgy: 
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 
minimum 2x45 perc (csoportos) 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc 
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
Hangszeres tanszakon: 
„A” tagozaton (minimum) 
 1. évfolyamig 5 perc 
 2. évfolyam 10 perc 
 3. évfolyamtól 15 perc 
„B” tagozaton (minimum) 
 1. évfolyam 10 perc 
 2. évfolyam 15 perc 
 3. évfolyamtól 20 perc 
Magánének tanszakon: 
„A” tagozaton minimum 20 perc 
„B” tagozaton minimum 30 perc 
Kötelező tárgy: 
A képzési idő minimum 2x45 perc 
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 
Kötelezően választható tárgy: 
„A” tagozaton az 5. évfolyamon 
elmélet: minimum 1x45 perc 
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Választható tárgy: 
Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 
„B” tagozaton 
elmélet: minimum 1x45 perc 
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 
Hangszeres előkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 
csoportos: 2x45 perc 
Kamarazene: 
minimum 1x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 
Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 
Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 
A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 
mellett a növendék más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- 
és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meg-
határozott tanítási óráin részt vehet. 
 

Hangszeres tanszakok 
 
Furulya tanszak 
 
A furulyatanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 
a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 
szélesebb körét; 
hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 
alkotó- és előadóművészeit, 
a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, bil-
lentést és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
megfelelő tempójú repetíciót, 
laza, egyenletes ujjtechnikát, 
pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 
megtartásával, 
hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
Tegye jártassá a növendéket a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk 
művek díszítésében. 
Fordítson figyelmet 
az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozá-
sára, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
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a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a különböző alaphangú furulyák használatakor az ábécés névvel történő helyes 
(nem transzponáló) olvasásra, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett da-
rabjainak tananyagba kerülésére, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 
Követelmények az előképző évfolyam (ok) elvégzése után 
Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a nö-
vendék az előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja 
furulyatanulmányait. A növendék ebben az esetben is 
tudjon a tanult hangterjedelemben ábécés hangnévvel biztosan kottát olvasni, 
rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 
A növendékek egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyá-
hoz; ezért az alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként 
foglalkozunk ezzel a hangszerrel: 
legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 
rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 
A növendék 
legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 
megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 
megszólaltatni, 
rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóké-
pességgel, 
legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értel-
mezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 
tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző mód-
jait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 
ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyako-
ribb segédfogásokat, 
törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 
hibáit, 
rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujj-
technikával, 
tudjon önállóan hangolni, 
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önál-
lóan, 
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 alkal-
mazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
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a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszí-
tésére, 
ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 
helyesen kiejteni és leírni azokat, 
ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 
ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és domináns-
szeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem tel-
jes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 
két etűd vagy egy variációsorozat, 
legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék 
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárá-
sainak megfelelő hangterjedelemben (e1) f1-a3 (c3)-ig in F, 
alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a ját-
szott zenei anyagnak megfelelően), 
ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb se-
gédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetősé-
geit, 
legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 
rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző 
műfajokban betöltött szerepéről, 
legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének meg-
felelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 
a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólal-
tassa meg, 
legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 
legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő elő-
adási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes el-
sajátítására, a hibák önálló javítására, 
rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék ismerje 
hangszere történetét és irodalmát, 
f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 
a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 
az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 
a hangszer avantgarde irányzatait. 
Legyen képes 
a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 
megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 
a levegő tudatos beosztására, 
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vibrato-mentes hang képzésére, 
segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 
értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 
Rendelkezzék 
összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 
fürge szimpla-nyelvtechnikával, 
saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 
megfelelő lapról olvasási készséggel. 
Tudjon 
tisztán intonálni, 
pontos ritmusban játszani, 
dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 
dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 
 
Fuvola tanszak 
 
A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 
a helyes légzés kialakítása, 
a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
a belső hallás fejlesztése, 
a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
Ismertesse meg a növendékkel 
a fuvola történetét, 
a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
a hangszer irodalmát, 
a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 
Tudatosítsa 
a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 
Fejlessze a növendék zenei képességeit: 
hangszeres technikáját, 
improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
lapról játszási készségét. 
Ösztönözze a növendéket 
a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék ismerje 
a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
a hangszer teljes hangterjedelmét, 
a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
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a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 
a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül, kettős ékesítés stb.) írásmód-
ját és ritmusát, 
a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 
a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 
ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 
jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 
helyesen kiejteni és leírni azokat, 
a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 
Legyen képes a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartá-
sával, 
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 kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, mar-
cato stb.), 
egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes 
dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és do-
minánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 
szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 
nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-
os etűdsorozata), 
egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 
hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 
Szonatina stb.). 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék legyen képes 
a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
a tiszta intonációra, 
a hangszerét könnyedén kezelni, 
a levegő tudatos beosztására, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és he-
lyes alkalmazására, 
a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 
a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus fel-
tétel nélküli megtartására, 
az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
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önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálame-
netek stb.) rögtönzésére, 
egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, 
a hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 
A növendék rendelkezzék 
megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 
képzelőerővel, 
biztos zenei memóriával, 
koncentrálóképességgel, 
olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szüksé-
ges, 
olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn 
belül elérhetők, 
a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
A növendék tudja alkalmazni 
a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 
a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 
A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 
A növendék ismerje a modern zenei effektusokat, 
az újabb légzéstechnikákat, 
a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 
Legyen képes a biztos hangindításra és -befejezésre, 
nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 
12 nagy etűd, vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 
nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 
megoldására. 
Rendelkezzék olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei 
ismerettel, amelynek birtokában zenei pályára is irányítható, közép-, esetleg felső-
fokra is. 

Klarinét tanszak 

A klarinéttanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük tör-
ténetét, akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb al-
kotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket 
(szaxofon, tárogató). 
Alakítson ki 
megfelelő légzéstechnikát, helyes befuvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, bil-
lentést és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 
differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 
megfelelő tempójú repetíciót, 
laza, egyenletes ujjtechnikát, 
pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 
könnyed hangszerkezelést. 
Gyakoroltasson rendszeresen 
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tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf <ff> pp), az intonáció meg-
tartásával, 
hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék 
legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 
tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 
alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 
ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb se-
gédfogásokat, 
törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 
hibáit, 
rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujj-
technikával, 
tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 
legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önál-
lóan, 
tudjon folyékonyan kottát olvasni, 
ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és ka-
rakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek je-
lentését, 
a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkal-
mazására (dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes té-
teltípusok jellegzetességeit, 
ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 
helyesen kiejteni és leírni azokat, 
a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 
meg. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos meg-
szólaltatására. 
Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásá-
val: 
dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, domináns-
szeptim- és szűkített szeptim-felbontásokkal, 



334 
 

Jeanjean: Etűdök I/2, 
egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 
az Leopold Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny 
Tucek: B-dúr klarinétverseny 
Rösler-Rosetti: Klarinétverseny 
egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől 
eltérő stílusú. 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék 
legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 
tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt, ki-
fejező hangot játszani, 
alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének 
és a játszott zenei anyagnak megfelelően), 
ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb se-
gédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetősé-
geit, 
legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 
rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 
legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, 
a különböző műfajokban betöltött szerepéről, 
rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és ka-
rakterjelzésekre stb. vonatkozóan, 
legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, ze-
nei műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 
legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének meg-
felelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 
a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólal-
tassa meg, 
legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő elő-
adási darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zene-
ileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására, 
rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes 
legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 
tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 
hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyes-
hangzat-felbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 
kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett. 
Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hang-
szerén. 
Tudjon 
kielégítően transzponálni "A" klarinétra, 
jól lapról olvasni. 
Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 
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Zongora tanszak 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-
mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 
a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 
a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
Alakítson ki 
a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
megfelelő kéztartást, 
független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 
ügyes alá- és fölétevését), 
differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
Tegye képessé a növendéket arra, hogy 
tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni, és azon játszani, 
tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, ket-
tősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leg-
giero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, 
jobb), 
a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hang-
erőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 
a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 
Fejlessze a növendék 
muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kísé-
ret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 
kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkal-
mazásával. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék ismerje 
hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedál-
szerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 
a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 
a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 
a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre 
vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 
a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat. 
Legyen képes 
természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 
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egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 
zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 
a zenei karakterek megvalósítására, 
a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 
életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílu-
sos, 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 növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 
1 teljes klasszikus szonáta, 
1 virtuóz etűd, 
2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 
a teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék ismerje 
hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket 
(pl. Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György ...), 
a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel 
a zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 
Legyen képes 
technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 
hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 
staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 
a zongorapedálok tudatos használatára, 
a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 
Rendelkezzék 
olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 
az együttzenélés igényével. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes 
a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadá-
sára, 
skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 
a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkal-
mazni, 
a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 
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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 növendék rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei 
képességei alapján - adott esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok el-
kezdésére. 
 
Orgona tanszak 
 
Az orgonatanítás szakirányú feladatai 
A növendék a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve kész-
ségei szintjének megfelelően kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folya-
matát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
E cél elérése érdekében szükséges 
a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése, 
a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosítéka a jobb és bal kéz összjátéká-
nak, s ez az alapja a manuál-pedál összjátéknak is, 
a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, 
az agogika és a díszítések alkalmazása, 
a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósí-
tása, 
a redőny stílusos használatának elsajátítása, 
a növendék saját alkatának is megfelelő logikus ujj- és lábrend készítésének elsajá-
títása. 
A szaktanár ismertesse a növendékkel 
az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat, 
a hangszer felépítését és működési elvét (a különböző építéstechnikákra tekintettel), 
az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket, 
az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, 
helyes test-, kar-, kéz- és lábtartást, 
sokszínű, kidolgozott játékmódkultúrát, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának 
természetességét, 
a különböző testrészek összehangolt munkáját. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel, valamint pedálon, párhuzamosan és 
ellenmozgásban, különböző tempókban és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és 
decima távolságokban, 
hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futa-
mokban a skálákhoz hasonló módokon, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 
technikai gyakorlatokat, etűdöket. 
Fordítson figyelmet 
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a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Fejlessze a növendék zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, polifon és funk-
ciós hallást, 
metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 
hangszerkezelését, technikáját, a kezek és lábak függetlenségét az ügyesítők, az 
ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával, 
muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igé-
nyes kimunkálásával. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék ismerje 
hangszere múltját, történetét, 
a különböző zenei stílusok jellemző vonásait, 
a díszítések különböző fajtáit, 
a regisztrálás alapvető szabályait, 
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 
az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 
a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a dí-
szítések alkalmazására, 
könnyebb művek lapról olvasására. 
Rendelkezzék 
a művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 
koncentrálóképességgel, 
megfelelő gyakorlási módszerrel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
orgonán: 
1 Bach-korálelőjáték, 
1 Bach-prelúdium és -fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból), 
1 könnyebb, más stílusú mű; 
zongorán: 
1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció), 
1 klasszikus szonátatétel, 
1 romantikus mű, 
1 XX. századi magyar mű, 
2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal). 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék ismerje hangszere irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek 
munkásságát. 
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Legyen képes 
a különböző korok műveit biztos technikával, stílushűen megszólaltatni és zenei él-
ményt nyújtani, 
a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósítani, 
a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfe-
lelő ujj- és lábrendeket önállóan készíteni, 
új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővíteni. 
Rendelkezzék 
a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészség-
gel, 
fejlett hallási kontrollal, 
a hangszeréhez kapcsolódó stílus- és anyagismerettel, megfelelő repertoárral. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék 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 dí-
szítések precíz alkalmazására. 
Rendelkezzék 
a nehezebb művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 
koncentrálóképességgel, 
jó lapról olvasási készséggel, 
harmonizálási és improvizációs készséggel. 

Ütő tanszak 

Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai 
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a ka-
marazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 
A társas muzsikálás elősegítése. 
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 
Ismertesse meg a növendékekkel az ütőhangszercsalád leggyakrabban használa-
tos tagjait, 
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 
a helyes ütéstechnikákat. 
Fordítson figyelmet 
a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 
a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütő-
hangszeres elemekre, 
az eltérő kézrendi megoldásokra, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására. 
Végeztessen az egyes zenei kíséretformákhoz szükséges improvizációs gyakorlato-
kat. 
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Tanítsa meg a növendékeket a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az 
üstdob hangolására. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Ismerje a növendék 
a zeneiskolában használatos ütőhangszereket, ezek magyar és leggyakrabban 
használt idegen nyelvű elnevezéseit, 
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen-
kiejteni és leírni azokat. 
Legyen képes a növendék 
kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 
árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és meg-
valósítására, 
a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, 
előkék, egyszerű függetlenítés), 
hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 
az üstdob önálló hangolására, 
a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 
rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 
céltudatos, módszeres gyakorlásra. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Ismerje a növendék 
a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 
az ütőhangszerek irodalmát. 
Legyen képes a növendék 
szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 
nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 
megszólaltatására, 
sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszere-
ken, 
zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanu-
lására, 
értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 
Rendelkezzék a növendék 
megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel, 
egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 
biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 
kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 
megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét 
gyorsan elérhető, 
tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
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Hegedű tanszak 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
a hegedű akusztikai sajátosságait, 
a hangszer hangolását, 
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fek-
vésben, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógya-
korlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a különböző vonásnemek elsajátítására, 
a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 
az üveghangok megszólaltatására, 
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 
a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantar-
tási feladatokra. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék 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 sebesség-
ének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 
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a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókeze-
lést, 
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 vo-
nóbeosztás 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 növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 
2 szabadon választott etűd, 
1 versenymű saroktétele, 
1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási da-
rab. 
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék legyen képes 
szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 
gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag 
nehezebb művek eljátszására, 
a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasz-
tására, 
igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel 
való megszólaltatására, 
előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni. 
Bővítse repertoárját. 
Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsiká-
lásba. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes 
természetes, oldott hangszerkezelésre, 
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az egész fogólapot uralni, 
a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésvál-
tásra, 
a különböző skálákat 3 - esetleg 4 - oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, 
ritmikusan, élénk tempóban játszani, 
differenciált vibrato alkalmazására, 
a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 
az alapvonások - legato, détaché, martelé, spiccato, staccato - alkalmazására, 
dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 
Rendelkezzék 
igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 
biztos memóriakészséggel, 
koncentrálóképességgel, 
megfelelő lapról olvasási készséggel.  
 
Nagybőgő tanszak 

A nagybőgőtanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 
a hangszer hangolását (külön tekintettel a négy-, illetve az öthúros nagybőgőkre), 
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fek-
vésben, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógya-
korlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a különböző vonásnemek elsajátítására, 
a pizzicato-technikára, 
az üveghangok megszólaltatására, 
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 
a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 
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a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantar-
tási feladatokra. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék 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 sebesség-
ének, nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókeze-
lést. 
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- és violinkulcsban. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
Tudja a növendék a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal ját-
szani. 
Legyen képes 
megfelelően vonót vezetni és váltani, 
helyesen fekvést váltani, 
többféle artikulációt alkalmazni, 
sokféle dinamikával nagybőgőzni, 
egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
skála 2 oktávon, 
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2 szabadon választott etűd, 
3 zongorakíséretes darab. 
A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a 
darabok különböző stílusúak legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje a növendék a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 
Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat elját-
szani. 
Legyen hasznos tagja zenekarnak vagy kamarazenei együttesnek. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes 
tisztán és pontosan játszani, 
az alapvonások sokrétű alkalmazására, 
dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 
természetes, oldott hangszerkezelésre, 
folyamatosan, szép hangon vibrálni, 
a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 
gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 
virtuóz darabok eljátszására. 
Rendelkezzék igényes és fejlett hallással, 
precíz ritmusérzékkel, 
koncentrálóképességgel, 
biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 
Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 
Legyen hasznos tagja zenekarnak vagy kamarazenei együttesnek. 
 
Gitár tanszak 
 
A gitártanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 
a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 
a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadó-
művészeit, 
a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 
a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 
differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 
laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 
a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 
Tanítsa meg 
a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 
a legato játékot, 
a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 
a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, ti-
rando, arpeggio, törtakkordok), 
a tompítás különféle lehetőségeit. 
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A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
hangsorokat különböző figurációkkal, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
Ösztönözze a növendékeket a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával 
szép gitárhangszín elsajátítására. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a precíz hangszerhangolásra, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakorol-
tatva. 
Tanítsa meg a növendékeket a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzé-
sére. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A növendék rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 
Alkalmazza a 6 év során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 
darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 
hangszerjátékot valósítson meg. 
Ismerje 
a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat. 
a fekvésjátékot, fekvésváltást, 
a kis és nagy barrét, 
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,Is-
merje, és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: Cam-
pion, Robert de Visée). 
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szük-
séges zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő be-
mutatásával: 
G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós 
pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 
2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 
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1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 
XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Rendelkezzék a növendék ismeretekkel 
a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 
a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, 
étouffé, dobolás), 
a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 
a hangszer múltjáról, hagyományairól. 
Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, 
kifejezőbb előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresz-
szionista művekre is. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A növendék ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 
Legyen képes 
a darabok hibátlan megszólaltatására, 
a szólamvezetések pontos megvalósítására, 
természetes, oldott hangszerkezelésre, 
az egész fogólapot uralni, 
tiszta, könnyed fekvésváltásra, 
a vibrato alkalmazására, 
a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 
értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 
Rendelkezzék 
kimunkált előadói és technikai képességekkel, 
biztos memóriakészséggel, 
koncentrálóképességgel, 
hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 
ismeretekkel.  

Szaxofon tanszak 

A szaxofontanítás szakirányú feladatai 
A szaktanár ismertesse meg a tanulókkal 
a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét, 
a hangszer sajátosságait, 
a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét (pl. 
alkalmazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.), 
a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 
Hangszertechnikailag alakítsa ki 
a helyes légzéstechnikát, 
a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 
a stabil, de nem merev szájtartást, 
a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 
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a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 
Fordítson figyelmet 
a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 
a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló 
a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 
meg, 
rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóké-
pességgel, 
legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, 
sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 
ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f3-ig) 
kromatikusan az összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és tisztítófogásokat, 
és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban is, 
tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző mód-
jait, 
törekedjék játékában a tiszta intonációra, 
rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges tech-
nikával, 
tudjon önállóan hangolni, 
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önál-
lóan, 
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 alkal-
mazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 
a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszí-
tésére, 
ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 
helyesen kiejteni és leírni azokat, 
ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit, 
ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban. 
Legyen képes 
hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, 
egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 
Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hogy a tovább-
képző évfolyamokban elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási gya-
korlatok. 
Tudjon 
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előadási darabokat kotta nélkül előadni, 
könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 
hangszerének transzponáló jellegét, 
a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 
a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál leggyak-
rabban előforduló zenei műszavak jelentését. 
Legyen képes 
hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig, 
pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósítására, 
a hangszer regisztereinek kiegyenlített megszólaltatására. 
Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján közreműködhet 
amatőr zenekarban vagy zenei együttesben. 
Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani. 
 
Trombita tanszak 
 
A trombitatanítás szakirányú feladatai: 
a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, ki-
emelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetősé-
gek kihasználására, 
a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 
a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 
gyakorlás szükségletének kialakítása, 
a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetősé-
gének tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 
a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kiala-
kítása, 
az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő ön-
álló felkészülés képességének kialakítása. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a trombita történetét, 
a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött sze-
repét, szakmai lehetőségeit, 
a hangszer irodalmát, 
a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 
a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 
Tudatosítsa 
a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 
a helyes szájtartás mint a jó „ansatz”, befúvási mód kialakulása alapfeltételének fon-
tosságát, 
a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 
a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 
Fejlessze a tanuló 
hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 
hangszeres adottságait, 
hangszertechnikai tudását, 
megformáló- és előadói képességét. 
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Tegye képessé a tanulókat 
rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 
a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 
a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 
a tiszta intonációra, 
folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 
a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, il-
letve a tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló 
a helyes test- és hangszertartást, 
a helyes légzéstechnikát, 
a hangszere múltját, irodalmát, 
a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat. 
Legyen képes 
a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 
az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a minden-
napi gyakorlatok segítségével: 
fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 
csak fúvókával, 
hangszerrel, 
az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 
intonáció megtartásával, 
a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 
folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólalta-
tására, 
skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemu-
tatásával: 
egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben, 
Clodomir: Trombitaiskola I./26., 28., 29., 
Telemann: F-dúr szonáta I-II., vagy 
Händel: B-dúr szonáta I-II. 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló 
a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 
a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 
Legyen képes a tanuló 
az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi 
gyakorlatok segítségével, 
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az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 
a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 
a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 
önálló hangolásra, 
a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 
az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, 
kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 
Ismerje a hangképzés folyamatát. 
Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 
Tudja 
az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 
az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben. 
 
Vokális tanszak 

Magánének 

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett 
alapfeladata az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás 
befejezése után kialakult hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) al-
kalmasak, így a magánének-tanulást 15-18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől 
és hangfajtól függően változik). Az énektanulás megkezdéséhez gégeorvosi javas-
latot kell beszerezni. 
A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 
adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifej-
lesztéséhez, 
felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 
nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 
A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 
Ismertesse a tanulókkal 
az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetősé-
geit, 
a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 
a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkal-
mazását. 
Alakítson ki 
helyes légzési módot, 
tiszta intonációs képességet, 
a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 
árnyalt dinamikai megoldásokat, 
igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazá-
sára, 
érthető és szép szövegmondást, 
helyes hangeszményt. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
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beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 
rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 
szövegmondó feladatokat, 
koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról éneklési készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas éneklésre. 
Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és 
a szükséges egészségügyi tennivalókra. 
Követelmények a program elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetősé-
geit, 
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 ár-
nyaltan 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 darabok-
ban, 
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 meg-
ítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 
Rendelkezzék 
megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 
jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési 
készséggel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 
a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 
a hangterjedelem teljes kiépítése. 
Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 
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A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemu-
tatásával: 
1 népdal vagy népdalfeldolgozás 
1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 
1 romantikus dal. 

Kamara tanszak 

Fafúvós kamara tanszak 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás - különösen 
a nem zenei pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges, 
kiemelt elemét jelenti. 
A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a 
későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 
kamaramuzsikálással töltik. 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye ké-
pessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és ze-
neileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kap-
csolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősség-
érzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a 
szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásá-
hoz. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú ké-
pet adni a fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú elő-
adásra. 
Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvók-
hoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási in-
tézmény és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 
Követelmények a program elvégzése után 
A tanuló legyen képes 
önállóan hangolni, 
beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
jól értelmezhetően be- és leinteni, 
pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
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hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazí-
tani, szólamában visszatalálni, 
önállóan, tisztán intonálni, 
a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 
képezni, 
figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 
figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önál-
lóan elsajátítani, 
az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene ön-
álló művelésére. 
Rendelkezzék 
a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangkép-
zés, dinamika, artikuláció, stílus stb. terén, 
a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
minimális partitúraismerettel. 
Legyen tisztában 
a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 
hangszerek intonációs sajátosságaival, 
a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 
írásmódjával és hangzásával. 
Ismerje 
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja he-
lyesen kiejteni és leírni azokat, 
az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

Vonós kamara tanszak 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a 
későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 
kamaramuzsikálással töltik. 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye ké-
pessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és ze-
neileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kap-
csolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősség-
érzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a 
szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképes-
ség fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálá-
sához. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú ké-
pet adni a vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 
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Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú elő-
adásra. 
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósok-
hoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási in-
tézmény és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 
Követelmények a program elvégzése után 
A kamarazene, mint választható tárgy esetében 
A tanuló legyen képes 
önállóan hangolni, 
beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
jól értelmezhetően be- és leinteni, 
pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazí-
tani, szólamába visszatalálni, 
önállóan tisztán intonálni, 
a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 
képezni, 
figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 
figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önál-
lóan elsajátítani, 
alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene ön-
álló művelésére. 
Rendelkezzék 
a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangkép-
zés, dinamika, artikuláció, stílus stb. terén, 
a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
minimális partitúraismerettel. 
 
Legyen tisztában 
a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb 
hangszerek intonációs sajátosságaival, 
a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hang-
zásával. 
Ismerje 
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja he-
lyesen kiejteni és leírni azokat, 
az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 
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a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 
A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 
Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 
A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 
Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és 
triola kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- 
és játékmódját. 
Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szüksé-
ges movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indí-
tása), valamint a vonó-vibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a 
zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása). 
Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal össze-
hangoltan, egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 
Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 
További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje és legyen képes megfelelően előadni a kortárs külföldi és magyar szerzők 
harmonikaműveit. 
Legyen képes 
a tanult kéz- és légszekrény-technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szol-
gálatába állítani, 
 

Elektroakusztikus zene tanszak 
A Művészeti ág szabályozása 

A zeneoktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
elektroakusztikus zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköz-
tárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
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Szintetizátor tanszak 
 
Óraterv 
Évfolyamok 
Tantárgy Előképző Alapfok 
 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy - - 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy 
kötelezően vá-
lasztható tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes 
óraszám 

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

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
Főtárgy: szintetizátor (amely magában foglalja a hangszerismeret és a szintetizátor 
kamara tananyagát is). 
Kötelező tárgy: szolfézs-1 óra 
 
Kötelezően választható tárgyak: 1 óra a tanulói választás alapján 
elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-
vizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 
gyakorlati: zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 
egyéb: szintetizátor-keyboard, számítógépes zene. 
Választható tárgyak: hangszeres előkészítő; szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, 
zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi program-
ként is taníthatók); zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, 
kórus; szintetizátor-keyboard, számítógépes zene. 
(Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 
improvizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terü-
let, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 
Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 
Főtárgy: 
Az alapfok 1-2. évfolyamán minimum 2x30 perc, 
Az alapfok 3. évfolyamától minimum 2x45 perc,  
Kötelező tárgy: 
A képzési idő 2x45 perc, a 4. évfolyam végéig 
Kötelezően választható tárgy: az 5-6. évfolyamon: 
elmélet: minimum 1x45 perc 
Választható tárgy: 
Az előképző 2. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 
A program célja: 
alakítsa ki a különböző billentéstechnikájú billentyűs hangszerek - akusztikus zongora, 
digitális zongora, szintetizátor - játéktechnikai és zenei alapjait, 
fejlessze a növendék zenei képességeit a szintetizátor és a hozzá tartozó digitális esz-
közök segítségével, 
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alapozza meg a klasszikus és kortárs zenei műveltséget a digitális és számítástechni-
kai eszközök segítségével, 
fejlessze a hangszínek iránti fogékonyságot és a hallást a különböző előadásmódok 
finomabb megkülönböztetéséhez. 
A program feladata: 
adjon áttekintést a zenetörténet billentyűs irodalmáról, és ne zárkózzon el a jazz- és 
tánczene kiemelkedő alkotásaitól sem, 
foglalkozzon a szintetizátorra írott eredeti művekkel és átiratokkal, alakítsa ki az ezek 
interpretálásához szükséges játéktechnikai és stílusbeli jártasságot, 
ismertesse meg a hangszer technikai sajátosságait, hangtechnikai alapelveit, 
teremtse meg már az alsóbb évfolyamokon is az aktív kamarazenélés, zenekari játék 
lehetőségét, 
alakítson ki jó improvizációs készséget, ösztönözze a növendéket zenei fantáziájának 
kiélésére, 
készítsen fel a számítógépes zenei alkalmazások kreatív használatára, 
adjon lehetőséget a későbbi szintetizátor előadóművészi, illetve zeneszerzői pá-
lyáravaló felkészülésre. 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
A növendék ismerje 
az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) billentyűs hangszerek kialakulását, 
fejlődéstörténetét, főbb szerkezeti elemeit, azok működését, 
az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) eszközökre írt klasszikus és kortárs 
irodalmat, a meghatározó előadók munkásságát, 
az analóg és digitális hangkeltő-berendezések közötti különbségeket, 
a hangszintézissel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 
a számítógép felhasználási lehetőségeit a zene területén. 
Legyen képes 
a maga és környezete örömére muzsikálni választott hangszerén, 
klasszikus és kortárs zeneműveket akusztikus és digitális zongorán, illetve szintetizáto-
ron megfelelő szinten megszólaltatni, 
szintetizátorokkal és más hangszerekkel együtt zenélni (kamara- és zenekari produk-
cióban egyaránt), 
a szintetizátor funkciót készségszinten kezelni, 
a hangszintézis-ismeretek felhasználásával önállóan hangszíneket, hangzásokat lét-
rehozni, 
a tanult művekből önállóan egyszerűbb átiratokat (kamaraátiratokat is), hangsze-
reléseket készíteni, 
kisebb kompozíciókat önállóan megalkotni, 
a hangszer megszólaltatásához szükséges hangtechnikai eszközöket (erősítő, hang-
fal, mikrofon stb.) összeállítani, alapfokon kezelni. 
Rendelkezzék 
a program anyagának megfelelő billentyűs készségekkel az elektronikus zenei terü-
leten szükséges és elvárható előadókészséggel, 
a kortárs zene olvasásához és interpretálásához szükséges alapvető elméleti ismere-
tekkel, 
a korszerű képzettség alapjául szolgáló kreativitással, 
a későbbi amatőr zenéléshez szükséges jártassággal a hangtechnika területén, 
a zenei alkalmazásoknak megfelelő jártassággal a számítástechnika területén. 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
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Az alapfok végére megfogalmazott követelményeken felül: 
a növendék játéktechnikai készsége érje el azt a szintet, hogy legyen képes az aján-
lott anyagnak megfelelő nehézségű művek előadására - az egyéni alkati sajátossá-
gok figyelembevétele mellett, 
a növendék előadói készsége tükrözze az életkorából adódó érettebb, elmélyül-
tebb és átéltebb minőséget, 
a hangszer értő használatához tartozó számítógépes zenei, hangtechnikai, elektro-
technikai és hangszintézis-elméleti ismeretek kerüljenek tudatosabb alkalmazásra a 
közismereti iskolákban szerzett fizikai ismeretek felhasználása révén, 
a növendék legyen képes önállóan elektroakusztikus zeneműveket létrehozni. 

Szolfézs tanszak 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gon-
dolkozás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes 
értelmezésében és megszólaltatásában. 
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános 
zenei képességek fejlesztését, és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai fo-
lyamattá szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene meg-
szólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 
a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának ki-
bontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 
átfogó zenei műveltség kialakítása, 
a hangszertanulás segítése, 
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 
a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind 
reprodukálásban) az alábbi területeken: 
ritmus-metrum, 
tiszta intonáció, 
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
dallamhallás, 
többszólamúság-harmóniaazonosítás, 
zenei olvasás-írás, 
zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 
zenei memória, 
rögtönzés, 
zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 
a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra. 
A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene megszeretteté-
sét, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kí-
vánja megalapozni. 
Követelmények a program elvégzése után 
Általános követelmények 
Rendelkezzék a növendék olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - mu-
zsikálási formát élete szerves részévé teszi, 
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mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biz-
tosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani 
a képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 
Ismerje a növendék a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 
Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és 
nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alteráci-
ókban is) 4 #, 4 b-ig (K). 
Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-
I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 
Tudja megállapítani a hangnemeket, hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 
ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim 
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a domináns-
szeptim-hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordí-
tásait csak ismeret szinten.) 
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 
Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 
Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni 
hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I). 
Ismerje a funkciós vonzást (I). 
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I). 
Tudjon lejegyezni:rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 
igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 
a magyar népzene stílusjegyeit, 
a periódus fogalmát, 
a kis formákat, 
a triós formát, 
a szonátaformát, 
a rondót, 
a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, ki-
emelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. 
századi zenét. 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
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Zenei anyag 
Tudjon 
20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 
20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadás-
ban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 
középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, a XX. század. 
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű 
művekből.) 
Hangszeres tanszakok „B” tagozat 
„Hosszú” tanszakok 
(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához.) 
Tudjon a növendék 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből 
szolmizálni, szöveggel előadni. 
Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll 
hangsor). 
Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b elő-
jegyzésig. 
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordítá-
saikat; a dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr 
és moll hangsorokban, oldással. 
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghall-
gatás alapján. 
Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és 
mollban. 
Tudjon lejegyezni 
hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmaz-
hat - 4-5 meghallgatás alapján, 
kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat - 6-8 
meghallgatás alapján. 
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi 
hangzókkal és ábécés nevekkel. 
Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 
Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 
Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műve-
ket. 
Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazá-
sára. 
„Rövid” tanszakok 
Azonos a 6 éves tanszakok "B" tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 
Tudjon lejegyezni 
hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmaz-
hat, 4-5 meghallgatás alapján, 
kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, 6-8 meghallgatás alap-
ján. 
Tudjon lapról  énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, 
alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 
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Követelmények a továbbképző „A” tagozat évfolyamainak elvégzése után 
Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyag-
ban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló rit-
muselemeket és -képleteket (K). 
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb 
ütemekben (K). 
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben (alte-
rációkban is) 7 #, 7 b-ig (K). 
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 
Ismerje a kvintkört (J). 
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 
Ismerje az egészhangú skálát, az akusztikus hangsort, 
a modellskálákat melizma, 
főhang, váltóhang, átmenőhang (J-I). 
ornamensek (I). 
a Reihe-t (J). 
Tudja a dodekafónia, az aranymetszés fogalmát (J-I). 
Ismerje a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. 
fokú  szűkített szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és fel-
építeni abszolút rendszerben (K), a cluster fogalmát. 
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 
ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 
ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 
ismerje az alterációk szerepét (J-I), 
ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt kottakép alapján (J-I). 
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 
alterációk, 
tercrokonság (I). 
Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 
Ismerje a barokk szonátaformát, 
a Scarlatti-féle szonátaformát, a klasszikus szonáta-rondót és a romantikus szonátát 
(I-J). 
Tudjon lejegyezni könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, 
könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt (K). 
Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemel-
kedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, for-
máit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 
Zenei anyag 
Tudjon a növendék 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 
régi, 10 új stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 
ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a követke-
zőkből: 
gregorián zene, 
reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 
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a középkor hangszeres világi zenéje, 
kora barokk (Monteverdi, Purcell), 
barokk: J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 
Händel (oratórium, concerto), Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 
klasszicizmus: szonáta, szimfónia, kamarazene, opera, versenymű, 
romantika: zongoramuzsika (Chopin, Liszt), dal, szimfonikus költemény, opera, 
a századforduló zenéje: impresszionizmus, második bécsi iskola, 
Bartók, Kodály, Sztravinszkij, kortárs zeneszerzők. 
Követelmények a továbbképző „B” tagozat évfolyamainak elvégzése után (a kö-
vetelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához) 
Tudjon a növendék: 
30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 
5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével elő-
adni. 
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni 
formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 
Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tud-
jon ütemezni. 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rend-
szerben elhelyezni és énekelni. 
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni, és adott hangnemekben elhe-
lyezni. 
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 
Tudjon lejegyezni barokk kétszólamú idézetet, klasszikus zenei szemelvényt, XX. szá-
zadi dallamot. 
Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 
Rendelkezzék a növendék zenetörténeti áttekintőképességgel. 
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 
alkotásokhoz kötni. 
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangsze-
res tanulmányaiban is. 

Kórus 

A kórusfoglalkozás célja 
A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta into-
nálása és stílushű előadása. 
A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása. 
Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül 
az egyén személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös 
éneklés által). 
Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra 
ösztönzi a növendéket, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet külön-
böző vokális művészeti csoportjaiban. 
A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 
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A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 
Ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 
Fejlessze a növendékek 
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 növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és em-
beri szempontból is. 
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 növendék 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 formá-
lással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát. 
Rendelkezzék 
jó kottaolvasási készséggel, 
zenei memóriával. 
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az 
egységes kórushangzás megteremtését. 
 
Jazz-zene tanszak 

A jazz-zeneoktatás célja 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
jazz-zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek jazz-zenei ké-
pességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
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Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti (népi) ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására. 
A jazzoktatás a műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 
a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításá-
val a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
A jazz-zeneoktatás feladata 
A jazz- és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogé-
konyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, elő-
adói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifej-
lesztése. 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása. 
Rendszerezett zenei ismeretek, jazz- és általános zenei műveltség átadása. 
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
A jazz- és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggé-
seinek megismertetése. 
A főbb klasszikus zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyénisé-
geinek megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek ol-
vasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
Tehetséggondozás. 
A jazz-zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-
velése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
Az amatőr jazz-zenekarokban, kamaraegyüttesekben, illetve vokálegyüttesekben 
történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi jazzoktatási intéz-
ményekkel. 

Jazz-basszusgitár tanszak 

Mivel a basszusgitárnak nincsen klasszikus megfelelője, a minimálisan három évfo-
lyamos klasszikus előképzésnek más hangszeren kell történnie. Ugyanezért a jazz-



366 
 

basszusgitár tanszakon klasszikus főtárgy nincs. A tanszak óraterve egyébként meg-
egyezik a hangszeres jazztanszakoknak az anyag elején szereplő általános óraterv-
ével. 
A basszusgitár-tanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
a basszusgitár történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait, 
a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, az erősítő berendezés ke-
zelését, a helyes hangzás beállítását, 
a jazz-basszusgitározás kiemelkedő muzsikusait. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető pengetési technikákat, 
megfelelő jobb és bal kéz technikát, 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező basszusgitár hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a stílusos és igen ritmikus kísérő játékra, 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra, 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre, 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására, 
a megfelelő kísérő figurák (groove-ok) tanulására, 
a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a növendék zenei fejlődését, 
különös tekintettel 
az öt- és hétfokú diatonikus skálákra, ezek módusaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra, 
a különböző ritmikai függetlenítési gyakorlatokra, 
a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására, 
a dúr és moll bluesok kíséretére, az egyszerű blues-sémák elsajátítására, 
az akkordfűzések egyszerű basszusvezetésére, 
a II-V-I funkciós-improvizációs séma differenciált gyakorlására, 
a különfajta fogások, gyors figurák, basszusmenetek tudatosítására. 
Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
ismerje a harmóniamenetes kísérés főbb formáit, 
ismerje a gyakoribb blues-sémákat, összetettebb blues-harmonizációkat, a II-V-I-es 
funkciós-improvizációs séma főbb formáit, 
ismerje a jellegzetes basszusmeneteket és basszus alapritmikákat, 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket, 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus- és ritmikai gyakorlatait, 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (15-20 különböző karakterű jazz standard já-
téka kívülről, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció), 
ismerjen néhány dúr és moll bluest (különböző kísérési módok, egyszerű improvizá-
ció), 
képes legyen 2-3 leírt kíséretet és szólót az eredeti változat magnetofonfelvételével 
unisono eljátszani. 
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Jazzgitár tanszak 

A jazz főtárgy kiegészítő tárgya a klasszikus főtárgy. 
Egyéb tantárgy: szolfézs, illetve szolfézs-elmélet, jazzirodalom, zenekari gyakorlat, 
zongora kötelező tárgy. 
A képzés időtartama: 4 évfolyam 
Előképzés: a jazzképzés megkezdése előtt minimálisan három évfolyam klasszikus 
előképzés szükséges, de még kedvezőbb, ha a növendék a teljes alapfokot klasszi-
kus tanszakon végzi el, s a továbbképző tagozaton tér át jazzképzésre. Kivételt jelent 
a bőgő tanszak, amelyen a kötelező klasszikus előképzés a hangszer mérete miatt 
csak egy év. (14 éves kor előtt normál méretű hangszeren általában nem lehet ta-
nulni.) 
Óraterv 

Tantárgy 
Évfolyam 
1. 2. 3. 4. 

Főtárgy (hangszer) 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (szolfézs, jazziroda-
lom, zenekri gyakorlat) 

4  
(2,1,1) 

4 
(2,1,1) 

  

Kötelező tárgy (szolfézs-elmélet, ze-
nekari gyakorlat)   

4 
(2,2) 

4 
(2,2) 

Összesen: 6 6 6 6 

Főtárgy: jazzgitár 
A jazzgitár tanszakon klasszikus főtárgy nincs.  
Kötelező tárgy: szolfézs, elmélet, jazzirodalom, zenekari gyakorlat, zongora kötelező 
tárgy 
Az órák időtartama: a zongora kötelező tárgy minden tanszakon. Kötelező tansza-
kon az órák - csak ebből a tárgyból - 30 percesek. 

Jazz ének tanszak 

Az énektanítás sajátossága az, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata 
az énekhang (mint hangszer) képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult 
hangképzőszervek alkalmasak. Ezért a zeneiskolai jazzének-tanulást csak 16-18 éves 
korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik), s a képzést két 
évre kell szűkíteni. E körülményből adódóan a jazzének tanszakra jelentkezők lehet-
nek 
zeneiskolai növendékek, akik idáig klasszikus ének tanszakon vagy valamely klasszi-
kus hangszeres szakon tanultak, 
zeneiskolai jazztanszakos növendékek, akik idáig valamelyik hangszeres jazztansza-
kon tanultak - ez a leendő énekes számára igen hasznos előképzés. 
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Óraterv 

Tantárgy 
Évfolyam 

1. 2. 

Főtárgy: jazzének 2 2 

Szolfézs 2 2 

Összesen: 4 4 

 
A zongora kötelező tárgy időtartama minimum 30 perc. 
A jazzének-tanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse a növendékkel 
az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetősé-
geit, 
a jazz vokális irodalmát, annak kiemelkedő előadóművészeit, 
a különböző éneklési technikák (legato, non legato stb.) alkalmazását, 
hangterjedelme kiterjesztésének lehetőségeit. 
Alakítson ki 
helyes légzési módot, 
tiszta intonációs képességet, 
a növendék saját hangterjedelmében egységes hangszint, 
árnyalt dinamikai megoldásokat, 
érthető és helyes szövegmondást, 
egyszerű, a zenei tartalmat kifejező előadásmódot, 
a téma stílusos előadásához szükséges improvizatív díszítő technikát, variálókészsé-
get, a témát követő rögtönzéshez szükséges scat-technikát. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
a hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 
rezonanciagyakorlatokat, 
szövegmondó feladatokat, 
improvizatív díszítő gyakorlatokat, scat-gyakorlatokat, egyéb rögtönzésgyakorlato-
kat és stílusgyakorlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a különböző karakterű, stílusú, tempójú jazz standardek előadására, a megfelelő 
frazeálásra és artikulációra, 
az angol nyelvű standardek szövegmondására, helyes kiejtésére, 
a dúr és moll bluesok stílusos előadására, 
a megfelelő repertoár kialakítására (10-12 standard egyszerű rögtönzéssel vagy imp-
rovizatív variálással, néhány blues ugyanígy), 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására (a standardek harmóniameneteinek 
zongorán való játéka, az improvizációs skálák kikeresése stb.), 
a lapról éneklési készség fejlesztésére, 
a rendszeres közös (vokál) éneklési feladatokra. 
Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
tudjon az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 
tudjon tisztán intonálni, 
legyen képes hangterjedelmén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig ár-
nyaltan énekelni, 
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tudjon érthető és helyes szövegmondással énekelni magyar és - szükség esetén - 
angol nyelven, 
tudjon összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 
legyen képes a darabokat (jazz standardeket, bluesokat, spirituálékat) évfolyamá-
nak és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi kifejezéssel előadni, 
ismerje a jazz fontosabb harmóniáit, ezek egyszerűbb megfordításait, az akkordkö-
téseket, ezeket tudja zongorán játszani, 
ismerje és tudja zongorázni az improvizációs skálákat, 
tudjon néhány jazz standardet úgy énekelni, hogy saját magát kíséri zongorán, 
ismerje a gyakoribb blues-sémákat, összetettebb blues-harmonizációkat, néhány 
sémát zongorázni is tudjon, 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (10-12 különböző karakterű és tempójú jazz 
standard, néhány dúr és moll blues, afro-amerikai darab, spirituálé kívülről), 
néhány darab harmóniamenetére tudjon rögtönözni - esetleg scat-technikával - 
vagy improvizatív formában variálni, 
legyen képes 2-3 jazzének szólót vagy szólórészletet leírni, s azt az eredeti változat 
magnetofonfelvételével unisono elénekelni, 
rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 
legyen képes rendszeres gyakorlásra, saját hangképző szervének ellenőrzésére, 
rendelkezzék megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 
jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési 
készséggel. 

Jazzdob tanszak 

A jazzdob-tanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékkel 
hangszerének szerepköreit, lehetőségeit, történeti és zenei irodalmát, 
a jazzdob összeállítási lehetőségeit, hangolását, kezelését és karbantartását, 
a ritmus jelzésrendszerét, egyszerű és összetett elemeit, 
a repetitív és organikus ritmusalkotás lehetőségeit, 
a gyakorlás korszerű módjait, 
a jazzben használatos egyszerű és összetett kézrendeket, ritmusrendszereket, tech-
nikai lehetőségeket, 
a ritmus- és dallamalkotás egyszerű és összetett módját, ezek zenetörténeti vonat-
kozásait, 
az európai, afrikai és latin-amerikai népzenék jazzel összefüggő ritmusvilágát, népies 
tánczenéjét, 
a jazz és a kompozíciós zene hasonlóságait és eltéréseit, 
a jazztörténeti stílusok fejlődési tendenciáit, ritmikai összefüggéseit, 
az afro-amerikai folklór és a jazz legfontosabb formáit, ezek ritmusvilágát, az ezekhez 
kapcsolódó kísérő és szolisztikus dobjáték sajátosságait, 
a tánczenei ritmusokat, azok jazzel való kapcsolatait, 
a tanult jazzstílusok meghatározó együtteseinek és szólistáinak munkásságát, 
a jazzdob hangszeres irodalmát. 
Alakítson ki 
a hangszerjátékhoz szükséges helyes testtartást, összehangolt mozgáskészséget, igé-
nyes és sokoldalú hangszerkezelést, 
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állóképes, dinamikus és sokoldalú ütéstechnikát a jazz általános tempóiban, 
megfelelő színvonalú, elemző kottaolvasási és lejegyzési készséget, 
hatékony gyakorlási módszereket és önfejlesztő képességet, 
sokoldalú stílusérzéket, zenei áttekintő képességet, általános és zenei műveltségre 
való törekvést, 
zenei alkalmazkodó képességeket a kisegyüttesben való játékban, különös tekintet-
tel a basszus és az akkordikus kísérőhangszerekkel való együttműködésre. 
Fordítson különös figyelmet 
a zenekari játékgyakorlat megszerzésére és fejlesztésére, 
a zenei kifejezőkészség kialakítására, 
a növendék személyiségére, egyéni tulajdonságai és zenei fejlődése közötti kölcsön-
hatásra. 
 
Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
rendelkezzen az alapfokú jazzdob-játékhoz szükséges hangszerkezelési s gyakorlási 
készséggel, elméleti ismeretekkel, 
rendelkezzen megfelelő elemző kottaolvasási és lejegyzési készséggel, 
rendelkezzen megfelelő hallással, zenei memóriával, 
rendelkezzen megfelelő értékítélő képességgel, 
ismerje a ritmusalkotás egyszerű és összetett formáit, 
ismerje a ritmushangszerek főbb típusait, fajtáit, 
ismerje a jazztörténeti korszakokkal hozzávetőlegesen egyidejű tánczenei formákat, 
legyen áttekintése a fontosabb jazzstílusok ritmusvilágáról, 
ismerje hangszerével kapcsolatos legfontosabb szakirodalmat, s néhány jelentős ál-
talános jazz szakkönyvet, 
ismerjen mintegy 15 közismert jazz standardet, ezek dallamát és harmóniasorát egy-
szerű formában tudja zongorázni, 
ismerje a jazz különböző stíluskorszakainak meghatározó együtteseit és szólistáit, va-
lamint vázlatosan a kiemelkedő jazzdobosok munkásságát, 
tudjon verővel és seprűvel a tanult stílusokban megfelelő nívón kísérni és szólót ját-
szani, 
tudjon egyszerűbb egy- és többszólamú ritmuskompozíciókat elképzelni és leje-
gyezni, 
tudjon a gyakoribb ütemnemekben és jazz formákban stílusos szólókat rögtönözni, 
a tanult stílusokban tudjon adott basszusalapra kísérőformákat rögtönözni és kom-
ponálni. 

Jazz-szaxofon tanszak 

Azokban az iskolákban, amelyekben az általános szaxofonoktatást már bevezették, 
a jazz főtárgy klasszikus megfelelője természetesen ez a tárgy. Ahol ilyen jellegű kép-
zés nincs, klasszikus főtárgyként klarinét- vagy fuvolaórát kell a programba illeszteni. 
De ha van is általános szaxofonoktatás, a klarinét- vagy fuvolatanulás - szabadon 
választott melléktárgyként, heti 1 órában - akkor is igen hasznos, mivel mindkettő a 
szaxofon gyakori mellékhangszere. 
A jazz-szaxofon tanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
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a hangszer lehetőségeit és sajátosságait, 
a jazz-szaxofonozás kialakulásának és fejlődésének vázlatos történetét, 
a hangszer vázlatos irodalmát és kiemelkedő előadóművészeit. 
Alakítson ki 
helyes légzéstechnikát, 
helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 
stabil, de nem merev szájtartást, 
megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 
dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált, a jazznek megfelelő, jól képzett, korszerű 
szaxofonhangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 
a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével, 
a diatonikus és jazzben használt nem-diatonikus hangsorok gyakorlására, 
a jazzakkordok különböző figurációkkal, hangzatbontásokkal való gyakorlására, 
a jazzes frazeálására, árnyalt artikulációra, a lüktetésérzet kialakítására, az egyenle-
tes tempótartásra, 
a szolisztikus rögtönzés alapjainak megismerésére, a dallami gondolkodás fejleszté-
sére, a stílusos és igen ritmikus improvizációs technika kialakítására, 
a stílusérzéket és a hallást fejlesztő transzkripciós gyakorlatokra, 
a hangszer szerepköreinek tudatosítására a zenekari játékban (combo- és big-band 
játék), 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 
Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
legyen tisztában a hangszerkezelés tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, 
sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 
ismerje a hangszer legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül kromati-
kusan az összes fogást, 
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására, tudjon dinamikailag árnyalt, 
a jazznek megfelelő, korszerű szaxofonhangot képezni, 
tudjon tisztán intonálni, illetve a jazzben gyakori, stílusos hajlításokat játszani, 
tudjon önállóan hangolni, 
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, s végezze ezeket önál-
lóan, 
ismerje a különböző improvizációs skálákat és harmóniabontásokat, s tudja ezeket 
nagyobb tempóban is játszani, ismerje a különböző technikai és improvizációs gya-
korlatokat, etűdöket, 
ismerje a jazz jellegzetes harmóniai fordulatait, turnback meneteit, s tudja ezeket 
zongorán játszani, 
ismerje és tudjon rögtönözni a II-V-I-es funkciós-kadenciális séma jazzben használa-
tos formáira, 
ismerje a gyakoribb dúr és moll blues-sémákat, tudja ezeket zongorán játszani, illetve 
tudjon ezekre szaxofonon rögtönözni, 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (15-20 különböző karakterű jazz standard já-
téka kívülről, egyszerű rögtönzéssel, néhány dúr és moll blues-téma, egyszerű, stílusos 
rögtönzéssel), 
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legyen képes a tanult standardek harmóniameneteit egyszerű formában zongorán 
játszani, 
legyen képes 2-3 szólót vagy szólórészletet lekottázni, s ezeket az eredeti változat 
magnetofon-felvételével unisono eljátszani, 
rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 
rendelkezzék a játszott anyag megszólaltatásához szükséges koncentráló képesség-
gel, 
ismerje a szaxofon hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről 
legyen fogalma, 
rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, ami szükséges ahhoz, hogy részt 
vehessen amatőr jazz-együttesben. 
 
Jazz-trombita tanszak 
 
A jazz-trombita tanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékekkel 
a hangszer lehetőségeit és sajátosságait, 
a jazz-trombitajáték kialakulásának és fejlődésének vázlatos történetét, 
a hangszer vázlatos irodalmát és kiemelkedő előadóművészeit. 
Alakítson ki 
helyes légzéstechnikát, szájtartást és befúvásmódot, 
megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 
dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált, a jazznek megfelelő, jól képzett, korszerű 
trombitahangot. 
Tudatosítsa 
a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének a fontosságát, 
a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának technikáját. 
Fejlessze a növendék 
hallását, belső hallását, intonációs képességét, 
hangszeres adottságait, 
hangszertechnikai tudását, 
előadói képességeit. 
Fordítson különös figyelmet 
a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izomzat lazaságára, terhelhetősé-
gének fejlesztésére, 
a zenei memória fejlesztésére, 
a diatonikus s a jazzben használatos nem diatonikus hangsorok gyakorlására, 
a jazzakkordok különböző figurációkkal, hangzatbontásokkal való gyakorlására, 
a jazzes frazeálásra, árnyalt artikulációra, a lüktetésérzet kialakítására, az egyenletes 
tempótartásra, 
a szolisztikus rögtönzés alapjainak megismerésére, a dallami gondolkodás fejleszté-
sére, a stílusos és igen ritmikus improvizációs technika kialakítására, 
a stílusérzéket és a hallást fejlesztő transzkripciós gyakorlatokra, 
az együttes játékkészséget, a tempó-, ritmus- és harmóniai érzéket fejlesztő music 
minus one gyakorlatokra, 
a hangszer szerepköreinek tudatosítására a zenekari játékban (combo- és big-band 
játék), 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a céltudatos és hatékony gyakorlási módszer kialakítására. 
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Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
legyen tisztában a hangszerkezelés tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 
légzéstechnikát, befúvásmódot, 
sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására, tudjon dinamikailag árnyalt, 
a jazznek megfelelő, korszerű trombitahangot képezni, 
tudjon tisztán intonálni, illetve a jazzben gyakori, stílusos hajlításokat játszani, 
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, s végezze ezeket önál-
lóan, 
ismerje a dúr és moll hangnemeket, a különböző improvizációs skálákat és harmó-
niabontásokat, s tudja ezeket nagyobb tempóban is játszani, 
ismerje a különböző technikai és improvizációs gyakorlatokat, jazz etűdöket, 
ismerje a jazz jellegzetes harmóniai fordulatait, turnback meneteit, s tudja ezeket 
zongorán játszani, 
ismerje és tudjon rögtönözni a II-V-I-es funkciós-kadenciális séma jazzben használa-
tos formáira, 
ismerje a gyakoribb dúr és moll blues-sémákat, tudja ezeket zongorán játszani, s tud-
jon ezekre trombitán rögtönözni, 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (15-20 különböző karakterű és tempójú jazz 
standard játéka kívülről, egyszerű, stílusos rögtönzéssel, néhány dúr és moll blues-
téma, egyszerű, stílusos rögtönzéssel), 
legyen képes a tanult standardek harmóniameneteit egyszerű formában zongorán 
játszani, 
legyen képes különböző tempójú music minus one felvételekre egyszerű rögtönzé-
seket játszani, 
legyen képes 2-3 szólót vagy szólórészletet lekottázni, s ezeket az eredeti változat 
magnetofon-felvételével unisono eljátszani, 
rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 
rendelkezzen a játszott anyag megszólaltatásához szükséges koncentráló képesség-
gel, 
ismerje a rokon hangszereket, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 
rendelkezzen olyan hangszeres és elméleti tudással, ami szükséges ahhoz, hogy részt 
vehessen amatőr jazz-együttesekben.   
 
Jazz-zongora tanszak 

A jazz-zongoratanítás szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a növendékkel 
a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét, akusztikai sajá-
tosságait, 
a jazz-zongorázás főbb stílusait, kiemelkedő muzsikusait, 
a jazzimprovizáció kialakulását, fejlődését, fontosabb technikáit. 
Alakítson ki 
a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
megfelelő kéztartást, 
független, rugalmas játszóapparátust (ujjak, kar, ízületek), 
kiegyenlített játéktechnikát, differenciált billentést. 
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Tegye képessé a növendéket arra, hogy 
tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni, és azon játszani, 
elsajátítsa a jazz-zongorajáték alapelemeit (akkordfordítási technika, akkordköté-
sek, jellegzetes harmóniamenetek, improvizációs skálarendszer, skála-akkord kap-
csolatok, jellegzetes dallami és ritmikai fordulatok), 
elsajátítsa a jazz-zongorázás főbb játékformáit (stride, boogie woogie, blokkakkord-
játék, szurkálós akkordkíséret, modális rögtönzés, tonális centrumú rögtönzés, latin 
kíséretek, fúziós stílus), 
elsajátítsa és a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni tudja a különböző billentés-
módokat, valamint megfelelően használni tudja a zongorapedálokat, 
együttes játékban alkalmazkodni tudjon az adott darab és a zenekar stílusához. 
Fejlessze a növendék 
általános muzikalitását és improvizációs készségét, 
hallását transzkripciós és egyéb gyakorlatokkal, 
metrum-, ritmus- és lüktetésérzékét, egyenletes tempótartását, 
kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
transzponálási készségét. 
Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 
A növendék 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (mintegy 15-20 jazz standard játéka kívülről, 
rögtönzéssel), 
ismerje a II-V-I-es funkciós-improvizációs séma főbb formáit, s tudjon ezekre rögtö-
nözni, 
ismerje a gyakoribb blues-sémákat, az összetettebb blues harmonizációkat, s tudjon 
ezekre rögtönözni (dúr és moll bluesokra egyaránt), 
ismerje a jazz akkordkészletét, jellegzetes harmóniai fordulatait, turnback sémáit, ak-
kordfordítási és akkordkötési technikáját, 
stíluskorszakok szerint is ismerjen néhány gyakoribb dallami patternt, tudja transzpo-
nálni ezeket, s legyen képes különböző harmonizációkban, különböző tempójú rög-
tönzésekben ezeket alkalmazni, 
rendelkezzen megfelelő harmóniai improvizációs technikával, tudjon harmóniaso-
rokra jazzes motívumokat rögtönözni, s ezekkel improvizativ formában építkezni, 
ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni a jazz főbb játékstílusait (stride, blues, 
boogie woogie, akkordikus játék, rhythm and blues, latin, modern main stream, jazz-
rock), 
rendelkezzen megfelelő kísérő technikával, tudjon kísérni hangszeres vagy énekes 
szólistát, 
legyen képes zenekari játékba beilleszkedni, 
tudjon transzkripciókat készíteni, vagyis kiemelkedő muzsikusok improvizációinak 
egyszerűbb részleteit lejegyezni, ezeket elemezni és az eredeti változat magneto-
fon-felvételével unisono eljátszani.  
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A választott kerettanterv megnevezése (felmenő rendszer) 

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk az Alapfokú művészetok-
tatás alapprogramját. 

2020. február 8-án hatályát vesztette az alapfokú művészetoktatás követelményei 
és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet).  
A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 1. mellék-
lete, amely szerint – az az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi prog-
ramjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosí-
tásáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatályba lépését megelőzően – folytatott 
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat 
már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 
A Rendelet 2. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram 2. mellék-
lete amelyet alkalmazni kell a 2011/2012. tanévben és az azt követően megkezdett 
képzésekre. 
 

 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésé-
ről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 
26.) NEFMI rendelet szerint az intézmény pedagógiai programja kiegészült az új tan-
tervi elemekkel, melyeket első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett kép-
zésekre felmenő rendszerben alkalmazunk. 
 

Zeneművészeti ág 

Kasszikus zene 
I. fejezet 
Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesz-
tésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gya-
korlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden ze-
nei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyomá-
nyos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés mód-
jait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárá-
nak gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten 
fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelli-
genciát. 
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A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita,  
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű,  nagybőgő 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörté-
net-zeneirodalom, zeneelmélet,  
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 
 
„A” tagozat 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneiroda-
lom, zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus 
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvi-
záció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 
valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tan-
tárgyai 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, orgona, gitár, tantár-
gyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 
foglalkozás. 
óratervek 
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a to-
vábbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a máso-
dik számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak szá-
mát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 

 
A képzés évfolyamainak számai 

 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően 
választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tan-
tárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően vá-
lasztható tan-
tárgy 

      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 
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(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tuba, gitár, ütő, zon-
gora, hegedű,  
Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 
Elő-
képző 

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 választ-
ható 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:, nagybőgő, orgona 
 
Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 
Elő-
képző 

Alapfok 

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   
Kötelezően választ-
ható tantárgy 

     2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A képzés évfolyamainak számai 
(1)+6 évfolyam: magánének 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett 
a tanuló más zenei műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint 
más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti 
ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 
2 tantárgy. 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő) 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: (minimum) 
Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 
2-3. évfolyam 10 perc 
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4. évfolyamtól 15 perc 
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 
„B” TAGOZAT 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló fő-
tárgyak esetében) a 3. évfolyamtól 
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, ze-
neismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a 
népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, 
harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan 
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
Óratervek 
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú 
és a továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton vég-
zett előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 

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

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tan-
tárgy 

(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, klarinét, szaxofon, trombita,  ütő,  gitár,  zon-
gora, hegedű,  
 
Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 
Elő-
képző 

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 választ-
ható tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választható tan-
tárgy 

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

Tantárgy 

Évfolyamok 
Elő-
képző 

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 választ-
ható tantárgy 

   1 1 1 1 

Választható tan-
tárgy 

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

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A képzés évfolyamainak száma 
(1+1)+5 évfolyam: magánének 
A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: 
2. évfolyam 15 perc 
3-4. évfolyam 20 perc 
5. évfolyamtól 25 perc 
Vokális tanszak:  
A teljes képzési időben minimum 30 perc 
Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
„A” TAGOZAT 
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zene-
irodalom és kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres 
tárgy 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 
szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció vala-
mint , jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 1 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tan-
tárgy 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

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

Összes óra: (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A képzés évfolyamainak száma  
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző év-
folyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 2 

Tantárgy 
Évfolyamok 
Alapfok Továbbképző 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 
Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A képzés évfolyamainak száma: 
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alap-
fokú évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően 
választható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok 
elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 
A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 
szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam 
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfo-
lyamától tanulható 
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ta-
nulható 
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól 
tanulható 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 
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Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szo-
rosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 
5 perc, a továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve, zongora, orgona, 
gitár, tantárgyak)  
„B” TAGOZAT 
Főtárgy: szolfézs 
Kötelező tantárgy: zongora 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 
improvizáció zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a jazz-zene, elekt-
roakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 
Óraterv 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tan-
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tan-
tárgy 

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

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A képzés évfolyamainak száma 
4+4 évfolyam: szolfézs 
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az 
alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani. 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: csoportos 2x45 perc 
Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 
Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó 
kötelező kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve, zongora, orgona, gitár,  
 
A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 
 
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 
Bemeneti kompetencia:  
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekap-
csolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 
Szakmai kompetencia 
A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzé-
kenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
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A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  
Személyes kompetencia 
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
Társas kompetencia 
Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, toleran-
cia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konst-
ruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 
Esélyegyenlőség. 
Módszertani kompetencia 
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gya-
korlásra nevelése. 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismer-
tetése. 
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom 
nagy egyéniségeinek megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
Tehetséggondozás. 
Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás . 
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
 

Fafúvós tanszak 

Furulya 
 
Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fo-
gású hangszer. 
A furulyatanítás általános céljai, feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 
a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 
szélesebb körét, 
hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 
alkotó- és előadóművészeit, 
a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, bil-
lentést és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
megfelelő tempójú repetíciót, 
laza, egyenletes ujjtechnikát, 
pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
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tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 
megtartásával, 
hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 
tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 
díszítésében. 
Fordítson figyelmet 
a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem 
transzponáló) olvasásra, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 
 
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 koncentrálóké-
pességgel, 
legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 
helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értel-
mezett hangterjedelmében f1 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 mód-
jait, 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 ujj-
technikával, 
tudjon önállóan hangolni, 
a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkal-
mazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok 
egyszerűbb dallami díszítésére, 
Ismerje  
az f1- g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb se-
gédfogásokat, 
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, 
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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 bemu-
tatásával: 
dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és domináns-
szeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem tel-
jes kihasználásával, 
két etűd vagy egy variációsorozat, 
legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozat  
A tanuló legyen képes 
a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfe-
lelő 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 dara-
bok, 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, 
f1-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, 



385 
 

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. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 
Egy billentyűs hangszer. 
Egész alakot visszaadó tükör. 
Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 
Metronóm. 
 
Fuvola 
 
A fuvolatanítás általános céljai, feladatai: 
a helyes légzés kialakítása, 
a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
a belső hallás fejlesztése, 
a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a fuvola történetét, 
a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
a hangszer irodalmát, 
a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 
Tudatosítsa 
a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
hangszeres technikáját, 
improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
lapról játszási készségét, 
zenei memóriát. 
Ösztönözze a tanulót 
a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
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a hangszer teljes hangterjedelmét, 
a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b 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 kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, mar-
cato 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 meg-
valósítására, 
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.). 
 
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 he-
lyes alkalmazására, 
a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 
a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus fel-
tétel nélküli megtartására, 
az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
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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 szüksé-
ges, 
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 
 
A klarinéttanítás általános célja, feladatai 
a helyes légzés kialakítása, 
a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 
a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
a belső hallás fejlesztése, 
a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a klarinét történetét, 
a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
a hangszer irodalmát, 
a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 
Tudatosítsa 
a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
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Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
hangszeres technikáját, 
improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
lapról játszási készségét. 
Ösztönözze a tanulót 
a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
a 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 #, 4 b 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 kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, mar-
cato 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, a 6. osztálynak megfelelő variáci-
ókkal 
szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 
nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 
hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló legyen képes 
a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
a tiszta intonációra, 
a hangszerét könnyedén kezelni, 
a levegő tudatos beosztására, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
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a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszá-
sára, 
a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus fel-
tétel nélküli megtartására, 
az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszaté-
tele). 
A tanuló rendelkezzék 
megfelelő hangszeres technikával, 
olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szüksé-
ges, 
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. 
 
Szaxofon 
 
A szaxofontanítás feladatai 
a helyes légzés kialakítása, 
a kifejező szaxofonhang elsajátíttatása, 
a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
a belső hallás fejlesztése, 
a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a szaxofon történetét, 
a szaxofon társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
a szaxofon irodalmát,  
a jelentősebb alkotó- és előadóművészeinek munkásságát. 
Tudatosítsa 
a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
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a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
a hangképzés fizikai törvényszerűségeit, 
a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
hangszeres technikáját, 
improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
lapról játszási készségét. 
Ösztönözze a tanulót 
a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 
a szaxofon és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
a hangszer teljes hangterjedelmét, 
a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
a szaxofon intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
a dúr és moll hangnemeket 4#, 4b előjegyzésig, 
a egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 
a vibrátó 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 szaxofonos előadóművészeket. 
Legyen képes 
a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 
a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
az önálló hangolásra, 
a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, mar-
cato 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 tercekkel, hármashangzattal, 
szimpla- és duplanyelvvel 
a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 
készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására  
nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására  
hosszabb terjedelmű művek memorizálására  
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló legyen képes 
a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
a tiszta intonációra, 
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a hangszerét könnyedén kezelni, 
a levegő tudatos beosztására, 
hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
a vibrátó sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és he-
lyes alkalmazására, 
a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek kottából való lejátszá-
sára – 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 
stb.). 
A tanuló rendelkezzék 
megfelelő hangszeres technikával,  
olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szüksé-
ges, 
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 
hangszerének transzponáló jellegét, 
a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 
a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
a modem zenei effektusokat, 
az újabb légzéstechnikákat, 
a szaxofon 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 
 
Akkordikus tanszak 
 
Gitár 
 
Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, 
nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  
A gitártanítás céljai, feladatai 
Tanítsa meg: 
A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait. 
A gitár különböző behangolási módjait. 
A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok 
fekvésváltás, kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb- és bal-
kézzel egyaránt. 
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A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, 
tompított pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését. 
A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció meg-
valósítását. 
A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését. 
A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait. 
A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat 
és akkordfűzéseket. 
A hangszer karbantartási feladatok elvégzését. 
Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat: 
Helyes test-, hangszer- és kéztartás. 
Laza kar- és ujjtechnika. 
A két kéz pontosan összehangolt mozgása. 
Helyes fogástechnika, differenciált pengetés. 
Összességében könnyed hangszerkezelés. 
Gyakoroltasson rendszeresen: 
Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, moz-
dulatsorokat. 
Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési- 
és ritmusvariációkkal is. 
Arpeggio gyakorlatokat. 
A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket. 
Ösztönözze a tanulókat: 
Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a 
szép gitárhangszín kialakítására. 
Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 
A rendszeres társas muzsikálásra. 
Fordítson figyelmet: 
A precíz hangszerhangolásra. 
A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt. 
A tudatos zenei memorizálásra. 
A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozat  
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Külön-
böző stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinami-
kailag 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), 
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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, Cam-
pion, Robert de Visée). 
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szük-
séges 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 bemutatá-
sával: 
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. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozat  
A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvaló-
sítására. 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 
 
Az ütőhangszer tanítás feladatai 
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a ka-
marazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 
A társas muzsikálás elősegítése. 
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 
a helyes ütéstechnikákat, 
Fordítson figyelmet 
a helyes test-, és kéztartás kialakítására, 
pontos tempótartásra, 
a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 
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a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütő-
hangszeres elemekre, 
az eltérő kézrendi megoldásokra, 
a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására. 
Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlato-
kat. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló 
az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek 
magyar és leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 
a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 
zenei műszavakat és ezek jelentését, 
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat. 
Legyen képes a tanuló 
kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 
árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és meg-
valósítására, 
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 értel-
mes, tagolt előadására 
legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 
 
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, 
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sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszere-
ken, 
zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanu-
lására, 
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 ön-
álló koncertet adni. 
Rendelkezzék 
olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek bir-
tokában zenei pályára is irányítható 
 
Billentyűs tanszak 
 
Zongora 
 
A zongoratanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-
mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 
a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 
a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
Alakítson ki 
a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
megfelelő kéztartást, 
független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 
ügyes alá- és fölétevését), 
differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 
tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 
tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, ket-
tősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leg-
giero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 
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a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hang-
erőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 
Fejlessze a tanuló 
muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kísé-
ret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 
kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkal-
mazásával. 
 
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, stílu-
sos, 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 
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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 
 
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 előadá-
sára, 
skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 
a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkal-
mazni, 
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 ké-
pességei alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkez-
désére. 
 
Orgona 
 
Az orgonatanulmányok megkezdése előtt legalább 4 év előzetes zongoratanul-
mány elvégzése javasolt. 
Az orgonatanítás célja, feladatai 
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A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készsé-
gei szintjének megfelelően kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyama-
tát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
E cél elérése érdekében szükséges 
a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése, 
a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosítéka a jobb és bal kéz összjátéká-
nak, s ez az alapja a manuál-pedál összjátéknak is, 
a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, 
az agogika és a díszítések alkalmazása, 
a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósí-
tása, 
a redőny stílusos használatának elsajátítása, 
a tanuló saját alkatának is megfelelő logikus ujj- és lábrend készítésének elsajátítása. 
A tanár ismertesse a tanulókkal 
az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat, 
a hangszer felépítését és működési elvét (a különböző építéstechnikákra tekintettel), 
az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket, 
az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, 
helyes test-, kar-, kéz- és lábtartást, 
sokszínű, kidolgozott játékmód-kultúrát, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának 
természetességét, 
a különböző testrészek összehangolt munkáját. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel, valamint pedálon, párhuzamosan és 
ellenmozgásban, különböző tempókban és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és 
decima távolságokban, 
hármas- és négyes hangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futa-
mokban a skálákhoz hasonló módokon, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 
technikai gyakorlatokat, etűdöket. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Fejlessze a tanuló 
zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, polifon és funkciós hallást, 
metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 
hangszerkezelését, technikáját, a kezek és lábak függetlenségét az ügyesítők, az 
ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával, 
muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igé-
nyes kimunkálásával. 
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Az orgonát tanuló tanulók előképzettsége, életkora és zenei érettsége eltérő, ezért 
a javasolt zenei anyag csupán a haladás kívánatos szintjét jelöli, csak útmutatást 
kíván nyújtani a felhasználható művek nehézségi fokáról. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
hangszere múltját, történetét,  
a különböző zenei stílusok jellemző vonásait, 
a díszítések különböző fajtáit, 
a regisztrálás alapvető szabályait, 
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 
az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 
a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a dí-
szítések alkalmazására, 
könnyebb művek lapról olvasására. 
Rendelkezzék 
a művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 
koncentrálóképességgel, 
megfelelő gyakorlási módszerrel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
Legyen képes: 
nagyobb lélegzetű, virtuózabb művek stílusos, pontos és kifejező előadására, 
a játék folyamata alatt önmagát kontrollálni. 
 
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 él-
ményt nyújtani, 
a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósítani, 
a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfe-
lelő ujj- és lábrendeket önállóan készíteni, 
új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővíteni. 
Rendelkezzék 
a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészség-
gel, 
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. 
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Legyen képes 
az adott mű helyes metrikai, ritmikai és regisztrálási megoldására, 
a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a dí-
szítések precíz alkalmazására. 
Rendelkezzék 
a nehezebb művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 
koncentrálóképességgel, 
jó lapról olvasási készséggel, 
harmonizálási és improvizációs készséggel 
 
Vonós tanszak 
 
Hegedű 
 
A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválasztha-
tatlanok. Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és 
a hangszeres mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja he-
lyesen megszólaltatni hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 
A hegedűtanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
a hegedű akusztikai sajátosságait, 
a hangszer hangolását, 
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 
a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fek-
vésben, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógya-
korlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a különböző vonásnemek elsajátítására, 
a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 
az üveghangok megszólaltatására, 
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 
a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 



401 
 

a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási fel-
adatokra 
 
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 sebesség-
ének,  nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókeze-
lést, 
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 vo-
nóbeosztás 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 bemutatá-
sával: 
Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 
Két szabadon választott etűd, 
Egy versenymű saroktétele, 
Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú elő-
adási darab. A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai felada-
tokat. 
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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 megol-
dani, 
egyenletes futamokat megszólaltatni, 
mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 
egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely össze-
függő egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres fel-
készültségét, 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, ritmiku-
san, 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. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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. 
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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) kon-
certek 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Nagybőgő 
 
A nagybőgőtanítás célja, feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 
a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 
differenciált hangindítást és hanglezárást, 
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fek-
vésben, 
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógya-
korlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
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a különböző vonásnemek elsajátítására, 
a pizzicato-technikára, 
az üveghangok megszólaltatására, 
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 
a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási fel-
adatokra. 
 
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 sebesség-
ének, nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókeze-
lést. 
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, 
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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. 
 
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 elját-
szani. 
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 
 
Magánének 
 
A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett 
alapfeladata az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás 
befejezése után kialakult hangképző szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) al-
kalmasak, így a magánének-tanulást 15-18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől 
és hangfajtól függően változik).  
A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata 
adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifej-
lesztéséhez, 
felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 
nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 
A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai 
Ismertesse a tanulókkal 
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az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetősé-
geit, 
a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 
a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkal-
mazását. 
Alakítson ki 
helyes légzési módot, 
tiszta intonációs képességet, 
a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 
árnyalt dinamikai megoldásokat, 
igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazá-
sára, 
érthető és szép szövegmondást, 
helyes hangeszményt. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 
rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 
szövegmondó feladatokat, 
koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 
Fordítson figyelmet 
a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról éneklési készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas éneklésre. 
Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és 
a szükséges egészségügyi tennivalókra. 
 
 
 
 
 
Követelmények a program elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetősé-
geit, 
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 ár-
nyaltan énekelni, 
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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 darabok-
ban, 
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 meg-
ítélésére, 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 bemu-
tatásával: 
Egy népdal vagy népdalfeldolgozás 
Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 
Egy romantikus dal. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jól felhangolt zongora vagy pianínó. 
Metronóm. 
Teljes alakot visszaadó tükör. 
 
 
 
 
Zeneismeret tanszak 
 
Szolfézs kötelező 
 
A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama 
van, követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak köve-
telményeivel. Az Előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam vé-
gén alapvizsga tehető. 
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszeretteté-
sét, megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti 
igény kialakulását kívánja megalapozni.  
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátos-
ságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátítta-
tására, a képesség- és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának 
kimunkálására kerül.  
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A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindí-
tása az alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” 
(Kodály Zoltán) 
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei ké-
pességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá 
szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene meg-
szólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata:  
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bőví-
tése az alábbi területeken: 
belső hallás  
ritmus-metrum, 
tiszta intonáció, 
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
dallamhallás, 
többszólamúság  
harmóniaazonosítás 
zenei olvasás – írás, 
zenei szerkezet (forma), 
zenei memória, 
zenehallgatás ( zeneértés) 
a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 
a megszerzett tudás alkalmazása,  
a hangszertanulás segítése, 
a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 
a zenei műveltség igényének kialakítása,  
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 
a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 
a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 
megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 
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 megszó-
laltatásához, 
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani 
a képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  
a zene iránti elkötelezettséggel. 
Követelmények az Előképző évfolyamok elvégzése után 
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: 
tudjon zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos ének-
lésben, játékban. 
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hango-
kat, a megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 
Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 
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Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 
Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 
Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonal-
rendszeren. 
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempó-
ban, 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. 
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 alteráci-
ókban 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, va-
lamint 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 kiegészí-
teni. 
Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkal-
mazni): 
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 zene-
szerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
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Szolfézs 
 
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszeretteté-
sét, megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti 
igény kialakulását kívánja megalapozni.  
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátos-
ságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátítta-
tására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának 
kimunkálására kerül.  
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindí-
tása az alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”  
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei ké-
pességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá 
szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene meg-
szólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata:  
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bőví-
tése az alábbi területeken: 
belső hallás  
ritmus–metrum 
tiszta intonáció 
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 
dallamhallás 
többszólamúság 
harmónia azonosítás 
zenei olvasás – írás 
zenei szerkezet (forma) 
zenei memória 
zenehallgatás (zeneértés) 
a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 
a megszerzett tudás alkalmazása 
a hangszertanulás segítése 
a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 
a zenei műveltség igényének kialakítása 
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 
A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 
megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  
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 megszó-
laltatásához, 
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani 
a képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel, 
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a zene iránti elkötelezettséggel. 
 
Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: 
tudjon zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos ének-
lésben, játékban. 
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hango-
kat, 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 vonal-
rendszeren. 
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempó-
ban, 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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátí-
tásának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
 
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 alteráci-
ókban 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 hangközö-
ket, hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kotta-
kép 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 alkal-
mazni): 
a magyar népzene stílusjegyeit, 
a periódus fogalmát, 
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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 ba-
rokk 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, funk-
ció, harmónia, forma), önálló elemzésre. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
„A” tagozat 
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyag-
ban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló rit-
muselemeket és –képleteket. 
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, fő-
hang, 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. 
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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 hang-
szeres 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, el-
mélyült, aktív tanulási, gyakorlási képességgel.  
Legyen képes a tanuló 
a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájé-
kozódni, 
a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadá-
sában önállóan, tudatosan alkalmazni.  
Zenei anyag: 
Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – külön-
böző 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 for-
mailag 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. 
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Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben el-
helyezni és énekelni. 
Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhe-
lyezni. 
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 tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anya-
gok, ritmushangszerek. 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 
kotta, zenei szakkönyv.  
 
Zeneismeret 
 
A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A 
szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeret-
anyag–részeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanul-
mányoknak. 
Célok és feladatok 
a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság el-
mélyítése.  
Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megterem-
tése: a zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a 
zene egészének megfigyeltetésével.  
A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékeny-
ség kialakítása. 
 
Feladatai: 
A zenei élményanyaggyűjtés. 
A zenei nyitottság kialakítása. 
A tudatos zenehallgatásra nevelés.  
Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, tu-
datosítva a tanulók szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mé-
lyebb befogadásához. 
A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. is-
meretek átadása. 
A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető rész-
leteinek aktív megszólaltatásával. 
A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 
Zenetörténeti tájékozottság. 
A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.  
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A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismerte-
tése. 
Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése. 
A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapo-
zása. 
A hangszertanulás segítése. 
A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 
A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése. 
A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örö-
mével.  
 
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 #, 
4 b 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, hang-
szeres 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, kan-
táta, opera), 
a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonós-
négyes, opera, dal) 
a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) leg-
fontosabb műfajait. 
a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, 
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Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát,  
napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását.  
Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörté-
neti, a történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 
Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.   
 
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, vál-
tóhang, beugró váltóhang, késleltetés, előlegezés). 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangkö-
zöket, 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 domináns-
szeptim 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 mű-
fajainak 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, vonós-
négyes, opera, dal, egyházi műfajok), 
a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterda-
rabok) 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. 
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a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alko-
tásokhoz 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, mű-
velt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további 
önművelésre, valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél széle-
sebb körű zenei műveltséget biztosítson. 
A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 
a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig meg-
szerzett készségekre építve, 
hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részle-
tesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb ten-
denciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 
Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 
rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 
a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 
a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 
értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 
aktív társas muzsikálásra. 
Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben 
a zene bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében 
(és társművészetekben). 
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 
 
 
Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorsza-
kok időrendjében. 
Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jel-
legzetes tematikus részleteit. 
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, mű-
fajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 
társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak krono-
logikus időrendjében. 
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Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jel-
legzetes tematikus részleteit. 
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, mű-
fajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 
társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anya-
gok, ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 
kotta, zenei szakkönyv.  
 
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 vonatkoztatha-
tók harmóniai vagy a legkisebb formai egységre, de az egész mű egészére is. Ezek-
nek 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 ze-
nei 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, személyi-
ségének és zenei készségének fejlődését figyelembe véve – lehet íráskészségét ala-
kítani. Nem cél, hogy a még személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei ta-
nulmányainak 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 rá-
mutatás (pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és vezeti a tanuló formaérzékének fejlő-
dését 
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 ta-
nulókat neveljen, 
mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kap-
csolatára, 
adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 
tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a 
zeneművészeti szakgimnázium zeneszerzés tanszakára. 
A zeneelmélet–tanítás szakirányú feladatai: 
fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó–, elvonatkoztató– és rendszere-
zőképességet, 
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a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmó-
nia, dallam, ritmika, forma stb.), 
ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figye-
lembe véve – az európai zenetörténet más korszakaival is, 
alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy–egy tanulmányi 
időszaknak megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 
ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló 
zenei gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 
segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásá-
ban (dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 
 
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 elmé-
leti 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 basz-
szussal 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). 
 
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 elmé-
leti 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 basz-
szussal 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 példá-
kat játszani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 
A tanuló ismerje meg 
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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 zongo-
rázni. 
A tanuló tudja  
alkalmazni a zeneelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit 
az új, vagy a tanult hangszeres darabok elemzése során. 
 
Kamarazene tanszak 
 
Kamarazene 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás 
– különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő 
munka egyik legfontosabb tevékenysége.  
A 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 elvég-
zése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismeré-
sére. 
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, 
alkotó muzsikusokat. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásá-
hoz. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás 
iránti felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet 
a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamara-
zenei hallás fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú ké-
pet adni az eltérő létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a mű-
vek által a kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszéle-
sebb spektrumából választani. 
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Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye ké-
pessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és ze-
neileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 
Fejlesztési feladatok 
A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők 
egyéni tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó ösz-
szeállításától függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre le-
bontott 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 kialakí-
tása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 
Beintés–leintés. 
Közös levegővétel és intés. 
Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 
Intés felütéssel való kezdésre. 
Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megvál-
toztatásával. 
A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
A kottaállványok megfelelő magassága. 
A kottaképre vonatkozó ismeretek  
Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 
Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 
Vi–de jel. 
A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 
Játék partitúrából. 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 
A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva. 
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású il-
letve transzponáló jellege.) 
Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtar-
tás, kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd–, illetve tisztítófogások). 
A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása, 
A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata, 
Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 
A hangológép jelzései. 
Ritmikai tudnivalók 
Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelme-
zése, játékmódja. 
Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 
A játszott művek formája, harmóniai világa, 
A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 
Homofon zene. 
Polifon zene. 
Izoritmikus zene. 
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Kánon, imitáció, fúga. 
Cantus firmus. 
Consort–muzsika. 
A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–
gaillarde, gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, me-
nüett stb.). 
Ellenszólam. 
Basso continuo. 
A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes 
stb. 
A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 
Lapról olvasás. 
A belső hallás fejlesztése. 
intonációs készség. 
Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zené-
ben). 
A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
 
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 he-
lyesen kiejteni és leírni azokat, 
 
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 ki-
emelni vagy háttérbe helyezni, 
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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, dinami-
kát, 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: 
Sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és a továbbképző évfolya-
mok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhaszná-
lásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 
Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejező-
készséget 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 – he-
lyes hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 
A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott 
hangszer–összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztve-
vők 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 felté-
tele az egész mű minőségi megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint 
elérésének. 
A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, lehe-
tőségeknek megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredménye-
sen, e miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet 
megadni.  
A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítá-
sára és fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva  
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(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) 
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 figyel-
mét, 
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 dina-
mikai és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására, 
a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) folya-
matát. 
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 ke-
resztül 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 
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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 külön-
böző tudásszintek miatt nem lehet egységes, évfolyamokra lebontott követelmé-
nyeket meghatározni. 
A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmé-
nyek 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 meg-
szólaltatása, 
hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának 
kialakítására, 
a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő formá-
lással, szövegejtéssel, 
a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakor-
latának 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 kife-
jező 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 szóla-
mát. 
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Rendelkezzék 
jó kottaolvasási kézséggel, 
zenei memóriával. 
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az 
egységes kórushangzás megteremtését. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas 
tanterem, jó minőségű, jól hangolt zongorával. 
Ötvonalas tábla. 
Felvételek készítéséhez és lejátszásához használható audióvizuális eszközök. 
Metronóm, hangvilla, kottaállvány. 
Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha. 
 
Jazz-zene 
 
I. fejezet 
Az alapfokú jazz–zene oktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
jazz–zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók jazz–zenei képes-
ségeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok meg-
szerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes jazz kultúra, a hazai (jazz – zenei) hagyományok, az 
európai műveltség, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság – alakítása mellett a jazz zene megszólaltatásához szükséges hangszeres 
és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és a mű-
fajhoz kapcsolódó speciális zenei tevékenységek tudatosítására. 
A jazzoktatás a jazz műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 
meg a tanulókkal, mely hatékonyan erősíti a személyes és szakmai kompetenciákat. 
A jazzképzés megkezdése előtt legalább két évfolyam klasszikus előképzés ajánlott 
a választott hangszeren, de jobb, ha a tanuló a teljes alapfokot elvégzi a klasszikus 
zenei műfajban. 
A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz–fuvola, jazz–szaxofon 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz–trombita, jazz–harsona 
Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz–zongora, zongora melléktárgy 
Vonós tanszak tantárgyai: jazz–hegedű, jazz–bőgő 
Pengetős tanszak tantárgyai: jazz–gitár, jazz–basszusgitár 
Ütős tanszak tantárgya: jazz–dob 
Vokális tanszak tantárgya: jazz–ének. 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: jazz–szolfézs, jazz–irodalom, jazz–elmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: zenekari gyakorlat 
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Óraterv 

Tantárgy 
Évfolyamok 
Alapfok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy  1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 
Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 
Összes óra 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
Főtárgy (egyéni): hangszeres és vokális tanszakok tantárgyai 
Kötelező tantárgy (csoportos): jazz–szolfézs és jazz–irodalom az 1. és 2. alapfokú év-
folyamon, jazz–elmélet 3–6. évfolyamban, zenekari gyakorlat 3–6. évfolyamban. 
Választható tantárgy: zongora a 3–6. évfolyamban, második hangszer, jazz–ének,  
zenekari gyakorlat,  valamint a klasszikus – zene, a népzene, az elektroakusztikus–
zene tantervi programjainak tantárgyai. 
A képzés évfolyamainak száma: 
6 évfolyam: a hangszeres és vokális tantárgyaknál – a „B” tagozat a harmadik évfo-
lyamtól ajánlott 
4 évfolyam: jazz–elmélet, zenekari gyakorlat, zongora melléktárgy 
2 évfolyam: jazz–szolfézs, jazz–irodalom 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x 30 perc egyéni, „B” tagozaton minimum 2 x 45 
perc egyéni. 
Kötelező tantárgy: minimum 1+1 x 45 perc (csoportos) 
Választható tantárgy: 
Csoportos foglalkozás: minimum 1 x 45 perc (Zenekari gyakorlat a minimum 2 fő). 
Egyéni foglalkozás: minimum 1 x 30 perc 
A jazz–zene oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevé-
tele mellett a tanuló más zenei műfajok (klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus–
zene) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és 
bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt ve-
het. 
 
A jazz–zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 
Kiemelt kompetenciák a jazz–zeneoktatás területén 
Bemeneti kompetencia: 
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekap-
csolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a jazztanuláshoz szükséges kompetenciákat. 
Zenei előtanulmány ajánlott. 
Szakmai kompetencia 
A zenei képességek és készségek fejlesztése hallás, ritmusérzék, intonációs érzékeny-
ség, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantá-
zia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység. 
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 
kreativitás kialakítása. 
Személyes kompetencia 
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
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Társas kompetencia 
Együttműködés képessége ( közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, toleran-
cia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konst-
ruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 
Esélyegyenlőség 
Módszertani kompetencia 
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gya-
korlásra nevelése. 
A jazz– és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
A jazz– és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggé-
seinek megismertetése. 
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése. 
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
Tehetséggondozás. 
Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás 
A jazz–zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 
 

Fafúvós tanszak 
 
Jazz-szaxofon 
 
A jazz–szaxofon tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a szaxofon történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 
a hangszer akusztikai sajátosságait, a helyes hangképzést; 
a jazz–szaxofonozás kiemelkedő muzsikusait. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető technikákat; 
tiszta intonációt; 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező szaxofon hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a stílusos és igen ritmikus szóló játékra; 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre; 
más hangszerrel való együtt játékra; 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 
a megfelelő tempó és dinamika kialakítására; 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra; 
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a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására; 
a dúr és moll bluesok játékára; 
a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a szaxofon sajátosságait; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós improvizációs sémák főbb formáit; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz sztenderd játéka 
kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
legyen képes 2–3 szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani. 
Alapvető jazz akkordok ismerete: dúr major szeptim (C maj7), domináns szeptim 
(C7), dúr szext (C6), moll major szeptim (Cm maj7), moll szeptim (Cm7), moll szext 
(Cm6), félszűkített (Cm7b5), szűkített szeptim (Co7), bővített szeptim (C+7), bővített 
major szeptim (C+maj7). 
 „B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. A tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
 
Rézfúvós tanszak 
 
Jazz-trombita 
 
A tantárgy elsajátításához nélkülözhetetlen a rendszeres zenehallgatás és a zene 
szeretete. Feladata a tanulóban felkelteni az érdeklődést a minőségi zene iránt, a 
képzés során és a meghallgatott felvételek által megismertetni tanulóval jazz–re jel-
lemző gondolkodásmódot. 
A jazz–trombita tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a trombita történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 
a hangszer akusztikai sajátosságait; 
a jazz–trombitálás kiemelkedő muzsikusait. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges megfelelő légzéstechnikát; 
tiszta intonációt; 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező trombita hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a stílusos és igen ritmikus szóló játékra; 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre; 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 
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a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra; 
a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására; 
az egyszerű blues–sémák elsajátítására; 
a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására; 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a trombita sajátosságait; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós–improvizációs sémák főbb formáit; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz standard játéka 
kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
legyen képes 2–3 szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani; 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár)az elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 
folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő minőségű és állapotú tanulóhangszerek, fúvókák. 
Rendszeresen hangolt zongora vagy elektromos zongora. 
Nagyméretű falitükör. 
Legalább egy darab állítható kottaállvány. 
Metronom. 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
 
Billentyűs tanszak 
 
Jazz-zongora 
 
A jazz–zongora tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait; 
az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 
a különböző technikák jellegzetes játékmódját és variációs lehetőségeit; 
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait; 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
Fejlessze a tanuló 
technikai adottságait; 
hallását; 
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zenei memóriáját; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene iránti nyitottságot,; 
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát; 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát; 
a rendszeres munka igényét; 
az önálló gondolkodás igényét; 
az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanulót 
az igényes munkára; 
a jazz és a kortárs zenei koncertek látogatására; 
az érzelmi nyitottságra, toleranciára. 
Adjon teret a tanuló 
fantáziájának kibontakozására; 
a kreativitás megnyilvánulására; 
az improvizációs készség kibontására. 
Irányítsa a tanulót 
szakirányú továbbtanulásra; 
a továbbképző folytatására; 
a zenei életbe való bekapcsolódásra. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a harmónia megfogások főbb formáit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós–improvizációs sémák főbb formáit; 
ismerje a különböző kísérési módokat; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz–sztenderd já-
téka kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
képes legyen 2–3 leírt kíséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel unisono eljátszani. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül  a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár)az elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 
folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Rendszeresen hangolt zongora, lehetőség szerint két zongora. 
Digitális zongora és/vagy egy minimum 51 billentyűs billentésérzékeny szintetizátor. 
Metronom. 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
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Zongora melléktárgy 
Zongora melléktárgy a harmadik évfolyamtól „B” tagozaton tanuló tanulóknak 
ajánlott. A zongoratanulást a modern jazz improvizáció teszi elsősorban szükségessé. 
Elengedhetetlen, hogy a tanuló megismerkedjen a zenének olyan elemeivel és ösz-
szefüggéseivel, amilyen például a harmonizáció, akkordfűzés, dallam és harmónia 
kapcsolata, többszólamúság, kíséret stb. 
Mielőtt tehát a tanuló a jazz standard harmóniasorára rögtönözni kezdene, alapo-
san meg kell ismernie a darab harmóniai struktúráját, elemeznie kell azt tonális–funk-
ciós szempontból. 
A jazz–zongora melléktárgy tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait; 
az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 
a különböző technikák jellegzetes játékmódját és variációs lehetőségeit; 
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait; 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
Fejlessze a tanuló 
technikai adottságait; 
hallását; 
zenei memóriáját,; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát; 
a rendszeres munka igényét;. 
 
Vonós tanszak 
 
Jazz-bőgő 
 
A jazzbőgő tanulását – a hangszer adottságai miatt – csak a megfelelő testi fejlett-
ség elérésével, más hangszerekhez képest viszonylag későn lehet elkezdeni. 
Az egyéb hangszeres előtanulmány nem feltétel, de ajánlott. 
A jazzbőgő–tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a nagybőgő történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 
a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, az erősítő berendezés ke-
zelését, a helyes hangzás beállítását; 
a jazz–bőgőzés kiemelkedő muzsikusait. 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető pengetési technikákat; 
megfelelő jobb– és balkéz–technikát; 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező basszusgitár hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a hangindításra, tónusra; 
a stílusos és igen ritmikus kísérő játékra; 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre; 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 
a megfelelő kísérő figurák (groove–ok) tanulására; 
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a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra; 
a különböző ritmikai függetlenítési gyakorlatokra; 
a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására; 
a dúr és moll bluesok kíséretére, az egyszerű blues–sémák elsajátítására; 
az akkordfűzések egyszerű basszusvezetésére; 
a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására; 
a különböző fogások, gyors figurák, basszusmenetek tudatosítására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a harmóniamenetes kísérés főbb formáit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós–improvizációs séma főbb formáit; 
ismerje a jellegzetes basszusmeneteket és basszus alapritmikákat; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz–sztenderd já-
téka kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció); 
ismerjen néhány dúr és moll bluest (különböző kísérési módok, egyszerű improvizá-
ció); 
képes legyen 2–3 leírt kíséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónóban elját-
szani. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. A tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő minőségű és mennyiségű Esz–menzúrás bőgő és tartozékok 
Mp3 és CD lejátszó berendezés, valamint akusztikus vagy húr pick–up, basszuserősítő 
és hangfal 
Music minus one–típusú felvételek 
 
Pengetős tanszak 
 
Jazzgitár 
 
A jazzgitár–tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a jazzgitár történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 
a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, az erősítő berendezés ke-
zelését, a helyes hangzás beállítását; 
a jazz–gitározás kiemelkedő muzsikusait; 
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alakítson ki könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető pengetési 
technikákat; 
megfelelő jobb– és balkéz–technikát; 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező gitár hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a stílusos és igen ritmikus kísérő és szóló játékra; 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 
a harmóniák megszólaltatásának technikai elemeire; 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre; 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 
a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra; 
a különböző ritmikai függetlenítési gyakorlatokra; 
a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására; 
a dúr és moll bluesok kíséretére, az egyszerű blues–sémák elsajátítására; 
a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására; 
a különböző fogások, gyors figurák, basszusmenetek tudatosítására. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a harmóniamenetes kísérés főbb formáit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós–improvizációs séma főbb formáit; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz–sztenderd já-
téka kotta nélkül, (különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció); 
ismerjen néhány dúr és moll bluest (különböző kísérési módok, egyszerű improvizá-
ció); 
képes legyen 2–3 leírt szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmá-
nyok folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő minőségű hangszer 
Legalább egy darab állítható kottaállvány 
Gitár erősítő 
Metronóm 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
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Jazz-basszusgitár 
 
Az alapfokú basszusgitár tanterv legfontosabb feladata az, hogy egy teljesen kezdő 
tanuló is a hatodik osztály végére megfelelő technikai felkészültségre, stílusismeretre, 
improvizációs készségre tegyen szert. Mivel minden tanuló eltérő képességgel ren-
delkezik, ezt különböző nehézségű és típusú feladatokkal lehet elérni. 
Mivel a basszusgitárnak nincs klasszikus megfelelője, az ajánlott két évfolyamos elő-
képzés más hangszeren is történhet 
A basszusgitár–tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a basszusgitár történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 
a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, az erősítő berendezés ke-
zelését, a helyes hangzás beállítását; 
a jazz–basszusgitározás kiemelkedő muzsikusait; 
Alakítson ki 
könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető pengetési technikákat; 
megfelelő jobb– és balkéz–technikát; 
dinamikailag árnyalt, telt és kifejező basszusgitár hangot. 
Fordítson különös figyelmet 
a stílusos és igen ritmikus kísérő játékra; 
az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 
a virtuóz játéktechnikára való törekvésre; 
a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 
a megfelelő kísérő figurák (groove–ok) tanulására; 
a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kiala-
kított rögtönzésgyakorlatokra; 
a különböző ritmikai függetlenítési gyakorlatokra; 
a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gya-
korlására; 
a dúr és moll bluesok kíséretére, az egyszerű blues–sémák elsajátítására; 
az akkordfűzések egyszerű basszusvezetésére; 
a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására; 
a különböző fogások, gyors figurák, basszusmenetek tudatosítására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozat 
A tanuló 
ismerje a harmóniamenetes kísérés főbb formáit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós improvizációs séma főbb formáit; 
ismerje a jellegzetes basszusmeneteket és basszus alapritmikákat; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (5–10 különböző karakterű jazz sztenderd já-
téka kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció); 



436 
 

ismerjen néhány dúr és moll bluest (különböző kísérési módok, egyszerű improvizá-
ció); 
képes legyen 2–3 leírt kíséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. A tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Legalább egy darab állítható kottaállvány 
Basszusgitár erősítő 
Metronóm 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
 
Ütő tanszak 
 
Jazz-dob 
 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a jazz mint önálló zenei nyelv eszközeinek, sza-
bályainak megismerésével, hangszerkezelési és technikai eszközeivel, a tanult zenei 
ismeretek során előforduló különböző játékmódok, mozgásformák megismerésével, 
improvizációs készségfejlesztéssel a dob természetes kezelését, gyakorlatban való 
alkalmazását elérje. 
A jazz–dob tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait; 
az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 
a különböző technikák jellegzetes játékmódját és variációs lehetőségeit; 
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait; 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
Fejlessze a tanuló 
technikai adottságait; 
hallását; 
zenei memóriáját; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene iránti nyitottságot; 
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát; 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát; 
a rendszeres munka igényét; 
az önálló gondolkodás igényét; 
az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanulót 
az igényes munkára; 
a jazz és a kortárs zenei koncertek látogatására; 
az érzelmi nyitottságra, toleranciára. 
Adjon teret a tanuló 
fantáziájának kibontakozására; 
a kreativitás megnyilvánulására; 
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az improvizációs készség kibontására. 
Irányítsa a tanulót 
szakirányú továbbtanulásra; 
a továbbképző folytatására; 
a zenei életbe való bekapcsolódásra. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a különböző stílusok legfőbb jellemzőit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, a jazzben használt zenei formákat, szerkezete-
ket; 
ismerje a különböző kísérési módokat; 
ismerje a különböző arrange dobolás jellegzetességeit; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz standard játéka 
kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
képes legyen 2–3 leírt kíséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani; 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár)az elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 
folytatására. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Legalább egy dob felszerelés (pergő, lábdob, oldal tam, két felső tam, lábcin, kísérő 
tányérok) 
Rendszeresen hangolt zongora vagy elektromos zongora 
Legalább egy darab állítható kottaállvány 
Hangolókulcs 
Metronóm 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
 
Vokális tanszak 
 
Jazz-ének 
 
Alapvető feladat a hangképzésben részt vevő apparátus anatómiai felépítésének 
ismertetése, a hangképzés fiziológiájának tudatosítása, a hallás és a zenei memória 
fejlesztése, valamint a helyes, célravezető gyakorlás (önfigyelem, önfegyelem) elsa-
játítása. 
Fontos a jazz különböző stílusainak ismerete, a stílusjegyek használata, a jazz–törté-
net és napjaink jelentős énekes egyéniségeinek bemutatása. Az előadói attitűd és 
a művészi előadásmód mibenlétének megfogalmazása. 
A jazz–ének tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a helyes légzést; 
a helyes hangindítást, a hangképzést, az intonációt, az artikulációt, a rezonanciát; 
a stílusos frazeálást (tempó, ritmus, dallam, szöveg megformálás); 
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a helyes kiejtést. 
Fordítson különös figyelmet 
a különböző stílusú, tempójú (szving, bossa nova, páratlan, blues, stb.) jazz–sztender-
dekből  – álló repertoár kialakítására; 
egyszerű témavariációk éneklésére (ún. extra–éneklés). 
Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, külö-
nös tekintettel 
hármashangzatok (Dúr, moll, szűkített, Bővített) és fordításaik éneklésére; 
a leggyakoribb négyeshangzatok (m7, moll major, D7, dúr major, m7b5) éneklésére; 
diatonikus rögtönzés egyszerű harmónia fordulatokra (pl. II–V–I, I–VI–II–V–I); 
rögtönzés blues sémára; 
rögtönzés a tanult témák körére; 
transzkripciók éneklésére a felvétellel együtt. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozat 
A tanuló 
ismerje a helyes légzést, testtartást, hangképzés–technikát; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es 
funkciós–improvizációs séma főbb formáit; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral (5–10 különböző karakterű jazz sztenderd ének-
lése kotta nélkül, egyszerű scat–improvizáció); 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
képes legyen 2–3 leírt szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónóban elénekelni. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmá-
nyok folytatására. 
 
Zeneismeret tanszak 
 
Jazz-szolfézs 
 
A jazz–szolfézs egyik fontos feladata megértetni a tanulókkal, hogy a tantárgy, a jazz 
alapvetően improvizatív műfaj. Az improvizáció többek között egy adott zenei té-
mára, hangulatra való rögtönzés. Leginkább a beszédhez hasonlíthatjuk; mielőtt ki-
mondunk egy mondatot előtte átgondoljuk. Így van ez a zenében is, illetve ez a cél 
az improvizációban is. 
Zenei gondolataink nem szavakban fogalmazódnak meg, hanem hangokban, rit-
musokban, harmóniákban. A cél, hogy a magunkban hallott zenei gondolatokat 
felismerjük, hangszerünkön megformáljuk, előadjuk. 
A jazz–szolfézs tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait; 
az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait; 
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a jazz és a klasszikus zene közötti formai, harmóniai, dallami és ritmikai különbsége-
ket; 
a jazz ritmikai és dallam–frazírozási világát. 
Fejlessze a tanuló 
hallását; 
zenei memóriáját; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
Alakítsa ki a tanulóban 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene iránti nyitottságot; 
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát; 
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát; 
a rendszeres munka igényét; 
az önálló gondolkodás igényét. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait; 
a jazz és a klasszikus zene közötti formai, harmóniai, dallami és ritmikai különbsége-
ket; 
a jazz ritmikai és dallam frazírozási világát; 
a modális skálákat; 
a pentaton skálákat és moduszaikat; 
jazzben használt periódusokat és formai szerkezeteket; 
a dúr skála fokaira épülő hármas– és négyeshangzatokat. 
 
Jazzirodalom 
 
A tantárgy általános céljai, feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a jazz eredetét; 
fejlődéstörténetét; 
főbb stílusait; 
meghatározó előadóit, együtteseit; 
a jazzben használatos fontosabb zenei szakkifejezéseket. 
A képzés végén legyen képes 
egy jazz kompozíció formai és szerkezeti elemzésére; 
egy hangfelvétel stílusbeli meghatározására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló 
ismerje a tanult stíluskorszakokat, irányzatokat; 
ismerje a tanult zenei formákat; 
ismerje a jelentős együtteseket és szólistákat és a velük kapcsolatos fontosabb ada-
tokat. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Egy jó minőségű magnetofon és szükség szerint egy hagyományos lemezjátszó és 
CD berendezés – sztereó lehallgatási lehetőséggel 
Videó–, és DVD lejátszó. 
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Jazz-elmélet 
 
A jazz–elmélet a jazz oktatás harmadik évfolyamától belépő elméleti tantárgy, 
amely az első két évfolyamban oktatott jazz–szolfézs elvégzését feltételezi, illetve el-
várja. A tantárgy céljai és feladatai hasonlóak a jazz–szolfézs tantárgyéval. 
A jazz–elmélet tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
a jazz sajátos dallami, harmóniai, ritmikai és formai jelenségeit; 
a jazz kapcsolatát más zenei műfajokkal; 
a rögtönzés belső rendezőelveit; 
a moduláló jazz–sztenderdeket; 
a blues–akkordsorokat, kadenciális akkordsorokat; 
a jazz akkordok fordításait. 
Fejlessze a tanuló 
hallását; 
zenei memóriáját; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló ismerje 
a jazzelmélet anyagában szereplő valamennyi alapfogalmat; 
a jazz teljes akkordállományát; 
a legfontosabb alterációs lehetőségeket; 
a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
Legyen képes egy bonyolultabb harmonizációjú jazz–szentderd vagy modern jazz 
kompozíció önálló elemzésére; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest. 
„B” tagozaton 
Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalma-
zása (technika  és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (re-
pertoár) az elvárás. A tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 
 
Jazz-zenekari gyakorlat 
 
A jazz–kombó tantárgy hivatott betölteni a kamarazenei gyakorlat szerepét a jaz-
zoktatásban. A jazz műfajra ez a legjellemzőbb megnyilatkozási forma, így rendkívül 
fontos, hogy az egyéni felkészültség mellett a jazz mint kamarazene művelése, meg-
felelő hangsúlyt kapjon az oktatás során. Ezért 3. évfolyamtól mindenkinek kötelező 
tárgy. 
A jazz–zenekari gyakorlat tanításának szakirányú feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait, stílusait; 
a különböző zenei stílusok jellegzetes játékmódját; 
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait; 
az együttes zenekari játékot. 
Fejlessze a tanulók 
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technikai adottságait; 
hallását; 
zenei memóriáját; 
muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
ismerje a különböző stílusok jellegzetes stílusjegyeit; 
ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat; 
ismerje a különböző kísérési módokat; 
ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 
ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 
rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz–sztenderd já-
téka kotta nélkül, különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
ismerje a jazzben használatos gyakori szerkezeteket, formákat. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Rendszeresen hangolt zongora vagy elektromos zongora 
Gitár, basszusgitár kombó erősítő 
Minimum 4 csatornás keverő erősítővel és két hangfal 
Dob felszerelés (lábcin, pergő, lábdob, felsőtam, állótam, két kísérő cintányér) 
Minimum 4 darab kottatartó 
Mikrofon állvány 
Ének mikrofon, hozzávaló kábellel 
Minimum 4 darab legalább 1,5 méteres jack–jack kábel 
Metronóm 
Hangológép 
Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 
  
Elektroakusztikus zene 
 
Az alapfokú elektroakusztikus zene oktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 
elektroakusztikus zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók ké-
pességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-
hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi ha-
gyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására a digitális 
technika modern eszközeivel. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fo-
gékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges készségek meg-
szerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítá-
sára. 
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A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköz-
tárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számító-
gépes zene 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: hangszínszolfézs, szolfézs kötelező, szolfézs, zeneis-
meret, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene 
Hangszeres tantárgyak – egyéni képzés 
„A” tagozat 
Főtárgy: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező * 
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneismeret, kamarazene, második hangszer, magánének 
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneiro-
dalom, zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasz-
szikus zene, népzene, jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 
évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet 
felvenni. 
Óraterv 1. 

Tantárgy 
évfolyamok 
előképző alapfok továbbképző 
(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       
Kötelezően vá-
lasztható tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tan-
tárgy 

(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: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző év-
folyamokat nem kötelező elvégezni. 
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Óraterv 2. 

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

Főtárgy  2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy 2 2 2 2     
Kötelezően választható 
tantárgy 

    2 2 2 2 

Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
A képzés évfolyamainak számai: 
(2+2)+4+4 évfolyam: számítógépes zene 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alap-
fok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „A”  tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: 5 – 10. évfolyamig 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 
(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 
(kamarazene: 2– 8 fő) 
„B” tagozat 
Főtárgy: szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 
Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon 
szolfézs, vagy zeneelmélet 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneiro-
dalom, zeneelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasz-
szikus zene, népzene, jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
Óraterv 1 

Tantárgy 
évfolyamok 
előképző alapfok továbbképző 
(1.) 2. (1.) (2.) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelezően választ-
ható tantárgy 

    1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tan-
tárgy 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

A képzés évfolyamainak száma: 
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(2+2)+4+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard, 
„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard főtárgynál az alapfok harmadik év-
folyamától javasolt irányítani. 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alap-
fok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az elő-
képző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
 
Óraterv 2. 

Tantárgy 
Évfolyamok 
Alapfok Továbbképző 
(1.) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (2) 1 1 1 1 1 1 1 
Összes óra: (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 
A képzés évfolyamainak száma: 
(2+1)+3+4 évfolyam: számítógépes zene 
„B” tagozatra a tanulót a számítógépes zene esetében második évfolyamtól java-
solt irányítani. 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alap-
fok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „B” tagozaton a 12. évfolyam végéig 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 
(kamarazene: 2– 8 fő) 
 
 
A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 
Bemeneti kompetencia 
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekap-
csolódó tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 
Szakmai kompetencia 
A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzé-
kenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. 
Személyes kompetencia 
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
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Társas kompetencia 
Együttműködés képessége ( közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, toleran-
cia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konst-
ruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 
Esélyegyenlőség 
Módszertani kompetencia 
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gya-
korlásra nevelése. 
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismer-
tetése. 
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 
népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom 
nagy egyéniségeinek megismertetése. 
A kortárs zene befogadására nevelés. 
A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
Tehetséggondozás. 
Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás 
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
 
Billentyűs tanszak 
 
Klasszikus szintetizátor 
 
A program célja: 
alakítsa ki a különböző billentéstechnikájú billentyűs hangszerek – akusztikus zon-
gora, digitális zongora, szintetizátor – játéktechnikai és zenei alapjait, 
fejlessze a tanuló zenei képességeit a szintetizátor és a hozzá tartozó digitális eszkö-
zök segítségével, 
alapozza meg a klasszikus és kortárs zenei műveltséget a digitális és számítástechni-
kai eszközök segítségével, 
fejlessze a hangszínek iránti fogékonyságot és a hallást a különböző előadásmódok 
finomabb megkülönböztetéséhez. 
A program feladata: 
adjon áttekintést a zenetörténet billentyűs irodalmáról, és ne zárkózzon el a jazz– és 
tánczene kiemelkedő alkotásaitól sem, 
foglalkozzon a szintetizátorra írott eredeti művekkel és átiratokkal, alakítsa ki az ezek 
interpretálásához szükséges játéktechnikai és stílusbeli jártasságot, 
ismertesse meg a hangszer technikai sajátosságait, hangtechnikai alapelveit, 
teremtse meg már az alsóbb évfolyamokon is az aktív kamarazenélés, zenekari játék 
lehetőségét, 
alakítson ki jó improvizációs készséget, ösztönözze a tanulót zenei fantáziájának ki-
élésére, 
készítsen fel a számítógépes zenei alkalmazások kreatív használatára, 
adjon lehetőséget a későbbi szintetizátor előadóművészi, illetve zeneszerzői pályára 
való felkészülésre. 
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Követelmények az alapfok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) billentyűs hangszerek kialakulását, 
fejlődéstörténetét, főbb szerkezeti elemeit, azok működését, 
az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) eszközökre írt klasszikus és kortárs 
irodalmat, a meghatározó előadók munkásságát, 
az analóg és digitális hangkeltő–berendezések közötti különbségeket, 
a hangszintézissel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 
a számítógép felhasználási lehetőségeit a zene területén. 
Legyen képes 
a maga és környezete örömére muzsikálni választott hangszerén, 
klasszikus és kortárs zeneműveket akusztikus és digitális zongorán, illetve szintetizáto-
ron megfelelő szinten megszólaltatni, 
szintetizátorokkal és más hangszerekkel együtt zenélni (kamara– és zenekari produk-
cióban egyaránt), 
a szintetizátor funkciót készségszinten kezelni, 
a hangszintézis–ismeretek felhasználásával önállóan hangszíneket, hangzásokat lét-
rehozni, 
a tanult művekből önállóan egyszerűbb átiratokat (kamaraátiratokat is), hangsze-
reléseket készíteni, 
kisebb kompozíciókat önállóan megalkotni, 
a hangszer megszólaltatásához szükséges hangtechnikai eszközöket (erősítő, hang-
fal, mikrofon stb.) összeállítani, alapfokon kezelni. 
Rendelkezzék 
a program anyagának megfelelő billentyűs készségekkel az elektronikus zenei terü-
leten szükséges és elvárható előadókészséggel, 
a kortárs zene olvasásához és interpretálásához szükséges alapvető elméleti ismere-
tekkel, 
a korszerű képzettség alapjául szolgáló kreativitással, 
a későbbi amatőr zenéléshez szükséges jártassággal a hangtechnika területén, 
a zenei alkalmazásoknak megfelelő jártassággal a számítástechnika területén. 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az alapfok végére megfogalmazott követelményeken felül: 
a tanuló játéktechnikai készsége érje el azt a szintet, hogy legyen képes az ajánlott 
anyagnak megfelelő nehézségű művek előadására – az egyéni alkati sajátosságok 
figyelembevétele mellett, 
a tanuló előadói készsége tükrözze az életkorából adódó érettebb, elmélyültebb és 
átéltebb minőséget, 
a hangszer értő használatához tartozó számítógépes zenei, hangtechnikai, elektro-
technikai és hangszintézis–elméleti ismeretek kerüljenek tudatosabb alkalmazásra a 
közismereti iskolákban szerzett fizikai ismeretek felhasználása révén, 
a tanuló legyen képes önállóan elektroakusztikus zeneműveket létrehozni. 
 

Szintetizátor- keyboard 
 
A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei 
hatások felismerésére, befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
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a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos kezelését, 
alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggés-
ben, 
adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra, 
a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc– és jazz–zenei 
összefüggések logikájára, 
ismertesse meg a főbb tánc– és jazz–zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat 
klasszikus zenetörténeti előzményeikkel, 
biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számí-
tógép és MIDI–berendezések zenei alkalmazási területén is használható, 
adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozód-
jék csak a könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei művelt-
ség bármikor komolyzenére váltható legyen. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait, 
a hangszer–felépítési sajátosságait, 
a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat. 
Alakítson ki 
könnyed klaviatúra– és funkciókezelést, 
önálló hangszín– és ritmuskezelést, 
kielégítő improvizációs készséget, 
megfelelő játéktechnikai biztonságot. 
Fordítson figyelmet 
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
a tudatos zenei memorizálásra, 
a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 
 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon–polifon szintetizáto-
rok, zenei számítógépes programok), 
a tánc– és jazz–zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek 
munkásságát, 
a legelemibb érintésvédelmi szabályokat, 
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 anyag kottahű előadására, 
más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni, 
repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az 
állandó kézben tartására, 
a szintetizátor–keyboard funkcióinak kezelésére, 
az előadott művek önálló hangszín– és ritmuskezelésére, 
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megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szük-
séges. 
Rendelkezzék 
megfelelő előadókészséggel, ritmus– és periódusérzékkel, 
jó zenei hallással, 
művészi előadókészséggel, kreativitással, 
vizuális, koncentráló– és memorizáló képességgel, 
a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását, 
a klasszikus zeneszerzők munkásságát. 
Legyen képes 
repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani, 
repertoárjának egy részét transzponálni, 
repertoárjának egy részét improvizálni, 
összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani. 
Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel. 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje: 
A harmóniák alterációs lehetőségeit 
A funkcióelmélet szabályait 
Az improvizációs skálákat 
A harmóniák leütési szabályzatait a zongora– és szintetizátor–keyboard játék vonat-
kozásában 
A számítógépes editáló– és sequencer programok működését 
A stúdiótechnikában alkalmazott eszközök használati módját 
Legyen képes: 
A funkcióelmélet szabályait a gyakorlati játék során alkalmazni 
Mint tánc–, jazz– és zenei darabokat improvizálni az általánosan elfogadott akkord-
sorok alapján 
A természetes, oldott hangszerkezelésre 
Technikájának önálló továbbfejlesztésére 
Követni és elsajátítani az újonnan megjelenő digitális eszközök és editáló programok 
működési ismereteit 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
Rendelkezzék: 
Művészi zenei kifejezőkészséggel 
Technikai előadói kreativitással 
Magas szintű kontroláló és koncentráló képességgel 
A zenekari játékhoz szükséges ismeretekkel 
A hangszerhez kapcsolódó széleskörű repertoárral, amely átöleli a tánczene külön-
böző műfajait 
 
Számítógépes zene 
 
A XX. század második felében az informatikai robbanás, az elektronikus hangkeltő 
eszközök és számítógépek fejlődése nagy hatással volt a zenére is. 



449 
 

Ez a technika megfelelő szakmai irányítás mellett képessé teszi a tanulót új alkalma-
zások, új területek, lehetőségek és azok zenei következményeinek megismerésére. 
Az elektroakusztikus technika rendkívül gyorsan fejlődik, ezért elsősorban nem az esz-
közökből és programokból kell kiindulni, hanem abból az új szemléletből, amit ez a 
technika lehetővé tesz. A számítógép és a szintetizátor olyan, jórészt felfedezetlen és 
felfedezésre váró eszköz, amely segít a zene mélyebb és szélesebb rétegeinek meg-
értésében, valamint a korábbi ismeretekhez képest kitágítja a hangok és zenei fo-
lyamatok előállításának módját és ezek érzékelését. 
A tantárgy tanulásának különös jelentősége a zene belsővé válásának felgyorsu-
lása. Sajátossága: a hagyományos és új hangszínekkel kapcsolatos alkotói hozzáál-
lás, a zenefelfogás nagyobb komplexitása. 
A számítógépes zenét főtárgyként 2 év alapfokú hangszeres tanulmány után aján-
lott elkezdeni. A zongorajáték nem követelmény, de ajánlott. 
A program célja 
komplexen gondolkodó, önálló zenei megnyilatkozásra képes személyiség fejlesz-
tése, aki zeneelméleti téren is megfelelő alapképzettséggel rendelkezik 
a tanuló zenei képességeinek fejlesztése a számítógépes zenei eszközök segítségé-
vel 
teremtsen lehetőséget a művészetek közötti együttműködésre a számítógép segít-
ségével 
helyezzen hangsúlyt a képességek fejlesztésére, a lexikális tudás kizárólagos elsajátí-
tása mellett 
legyen a tanulónak átfogó, élményszerű képe a zene szerkezetéről, a művek formá-
járól 
rendszeresen foglalkozzon a tanuló komponálással, improvizációval 
erősítse a kortárs zene iránti nyitottságot 
az új számítógépes zenei alkalmazások és digitális eszközök figyelemmel kísérése és 
használatának önálló elsajátítása 
alapvető akusztikai és az elektroakusztikai ismeretek elsajátítása 
A program feladata: 
fejlessze fokozatosan zenehallgatással, kreatív kompozíciós és improvizatív felada-
tokkal a zenei fantáziát 
nyújtson ismereteket a zeneelmélet alapvető szabályairól, a zenei formákról, a zene 
szerkezeti elemeiről 
ismertesse a hangszerelés alapvető szempontjait, tudnivalóit 
adjon ismereteket a számítógépes zeneszerzés és hangelőállítás különböző területe-
iről 
ismertesse a szintetizátorok, a mintavevők és effektprocesszorok felépítését és mű-
ködését 
kiemelten foglalkozzon a számítógép segítségével írott művek megismertetésével és 
elemzésével 
nyújtson ismereteket az elektroakusztikus darabok előadásának feladatairól 
ismertesse az alapvető akusztikai és elektroakusztikai törvényszerűségeket 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje: 
az elektroakusztikus és számítógépes zene kialakulásának történetét 
a klasszikus és elektroakusztikus zeneirodalom kiemelkedőbb alkotásait és szerzőit, 
de ne zárkózzék el a jazz és tánczene értékes alkotásaitól sem 
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a számítógépes zenei alkalmazásokat és digitális zenei eszközöket, valamint ezek 
alapfokú kezelését 
a legfontosabb hangszintézis technikákat 
Legyen képes: 
olyan szintű zenei megnyilatkozásokra, amely tükrözi, hogy felismeri és alkalmazni 
tudja a zene általános elemeit és szerkesztési szabályait a számítógépes zenei prog-
ramok és digitális eszközök segítségével 
önképzéssel továbbfejlődni 
számítógép és digitális eszközök segítségével különféle hangzásokat létrehozni 
önálló zenei alkotásokat létrehozni 
zenei felvételek készítésére, szerkesztésére 
multimédiás programok együttes kezelésére 
elektroakusztikus zenei művek hangosítására, térbeli projekcióra 
interaktív MIDI programokat felhasználó számítógépes zenei darabok megszólalta-
tására 
Rendelkezzék: 
a hangszínek iránti fogékonysággal, kifinomult, az új hangzásokra nyitott hallással 
a feladatoknak megfelelő zeneelméleti, formatani, hangszerelési ismeretekkel 
ismeretekkel az improvizáció és komponálás témaköreiből 
megfelelő szintű általános számítógépes ismeretekkel 
az elektroakusztikus produkciók létrehozásához és előadásához szükséges hang-
technikai ismeretekkel 
A „B” tagozat végén (az„A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje: 
az elektroakusztikus és számítógépes zene aktuális irodalmát 
Legyen képes: 
multimédiás programok együttes kezelésére 
interaktív MIDI programokat felhasználó számítógépes zenei darabok megszólalta-
tására 
elektroakusztikus zenei művek hangosítására, térbeli projekciójára 
Rendelkezzék: 
ismeretekkel a koncertszervezés és a szerzői jogok területén 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
Az „A” tagozat végén (az alapfok végére megfogalmazott követelményeken felül) 
a számítógépes zenei, hangtechnikai, elektrotechnikai és hangszintézis–elméleti is-
meretek kerüljenek tudatosabb alkalmazásra a közismereti iskolákban szerzett fizikai 
ismeretek felhasználása révén 
a tanuló kompozíciós készsége tükrözze az életkorból adódó érettebb, elmélyültebb 
és átéltebb minőséget 
A tanuló ismerje: 
az elektroakusztikus és számítógépes zenében használatos szerkesztési technikákat 
a digitális hangfelvevő rendszerek felhasználói szintű kezelését 
a legegyszerűbb homofon és polifon szerkesztési technikákat 
a harmonizálás alapvető tudnivalóit 
Legyen képes: 
önállóan készített audió felvételeit, mintavett hangjait kompozícióiban felhasználni 
felhasználói szinten kezelni egy kottagrafikus programot 
improvizációt is tartalmazó zeneműveit koncertkörülmények között előadni 
bonyolultabb dallamot megharmonizálni 
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önképzéssel továbbfejlődni 
Rendelkezzék: 
ismeretekkel a zenei hangulatfestés eszközeiről 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
ismeretei és képességei legyenek mélyebbek az „A” tagozat követelményeinél 
legyen képes a szakirányú továbbtanulásra 
 
 
Zeneismeret tanszak 
 
Hangszínszolfézs 
 
A hangfelvételek világa teljesen új műfajt teremtett, amelynek saját technikai és 
esztétikai követelményei vannak. 
Megjelenik a fonográfiai mű fogalma, ami olyan hangkonstrukciókat jelöl, amelyek 
kizárólag a hangfelvevő berendezések segítségével jöhetnek létre. 
A hangtechnikai eszközök és a számítógépek megjelenésével új elektronikus és digi-
tális hangszerek terjedtek el századunkban, amelyek használata a hangszín szerepét 
teljesen megváltoztatja. 
A hangmagasságokból, időtartamokból, intenzitásértékekből való építkezésen túl-
lépve a hangszín mint szervező paraméter kerül előtérbe. A számítógépes hangszin-
tézis tetszés szerinti hangstruktúrák kidolgozását teszi lehetővé. 
Segítségével digitálisan rögzíthetőek és szabadon manipulálhatóak ismert akusztikus 
hangzások is. 
A hangszínnek, mint fogalomnak a definiálása elég nehézkes. A hangszín, amely sok 
paraméterből áll, leginkább azon keresztül definiálható, ami nem: se nem hangma-
gasság, se nem hosszúság, se nem hangosság. Hagyományosan – a hangmagas-
sággal és a metrummal ellentétben – nem alkot skálát. Milyensége nem csak egy 
paraméter változásától függ (mint a hangmagasság esetében pl. az alapfrekven-
cia), hanem több dimenzió együttes változásának eredménye. Hangzásfizikai struk-
túrája és az érzékelt hang közötti „pszichoakusztikai” kapcsolat rendkívül komplex, 
ezért nem létezik általánosan érvényes teória, amely szerint a fizikai paraméterekből 
egyértelműen kiszámítható lenne, mit fogunk hallani. 
Már a hagyományos, akusztikus hangszereken előadott zenét is túlnyomórészt felvé-
telekről hallgatjuk. Az informatikai és kommunikációs robbanás, a digitális felvételi 
technikák széles körű elterjedése a zenével való foglalkozás, a zenehallgatás és lét-
rehozás teljesen új feltételeit és valóságát hozták létre. A környezetünkben szinte fo-
lyamatosan jelen lévő háttérzene, hangeffektusok (áruházakban, TV–ben, rádió-
ban) nagy része szintetikus hangszereken készül. 
Az elektronikus hangkeltő eszközök esetében azonban fennáll a veszély, hogy a lét-
rejövő hangok leegyszerűsítettekké, uniformizáltakká válnak, elszegényesítve hallási 
érzékenységünket. 
Rengeteg az „olcsó”, a fület romboló hangzásokkal működő elektronikus hangszer. 
Csak akkor tudjuk pozitívan befolyásolni a különböző médiákon keresztül özönlő ze-
nék és hangzások minőségét, ha a kifinomult hangszínhallás is hozzátartozik modern 
zenei kultúránkhoz. 
A hangszínszolfézs tanításának célja: 



452 
 

a tantárgy sajátos eszközeivel hozzájárulni a főtárgyi tanulmányok elmélyítéséhez, a 
tanuló szakmai ismereteinek bővítéséhez, képességeinek, készültségének, kritikai ér-
zékének fejlesztéséhez, 
fejleszteni a tanulók hallási képességeit a hangszínérzékelés területén, 
megismertetni a tanulókat napjaink és a közelmúlt zenéjének sokszínű hangzásvilá-
gával, 
megismertetni a tanulókat a legfontosabb hangzási tulajdonságokkal (hangszín, 
hangmagasság, hangzási felület, térbeli megjelenés), 
szempontokat adni a hangjelenségek sokaságában való eligazodáshoz, 
segíteni a tanulókat újszerű zenei tartalmak befogadásában, felkelteni a kortárs 
zene iránti érdeklődést, 
olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely a XX. századi zenehallgatási körülmé-
nyeket figyelembe veszi, és segíti a tanulót a hangzásjelenségek megítélésében az 
elektroakusztikus hangkeltés és hangvisszaadás valamennyi területén. 
A hangszínszolfézs tanításának feladatai 
Szembesíteni a tanulókat hangjelenségek sokaságával zenei és egyéb példákon 
keresztül, 
megismertetni a tanulókkal a legátfogóbb hangzási tulajdonságokat (hangszín, 
hangmagasság, hangerő stb.), szempontokat adni a hangjelenségek osztályozásá-
hoz, 
fejleszteni a tanulók hangszínek, hangminőségek iránti érzékenységét és hangszín-
memóriáját, 
gyakoroltatni különféle hangjelenségek különféle szempontok szerinti osztályba so-
rolását, 
megismertetni a tanulókkal a hangok legfontosabb fizikai tulajdonságait, szemléle-
tesen bemutatni, hogy a fizikai és a hangzási sajátosságok között összefüggés van, 
alkalmat teremteni hangzási térélmények megtapasztalására, térben folyó hang-
zási történések jellemzésére, osztályozására, 
ismereteket adni hangfelvételek készítésének alapvető zenei, esztétikai követelmé-
nyeiről, 
módot adni, hogy az elsajátítandó tudnivalók minél több zenei élményhez kapcso-
lódhassanak. 
 
 
 
Követelmények a program elvégzése után 
A tanuló ismerje 
a legáltalánosabb hangzási tulajdonságokat (hangszín, hangmagasság, hang-
záserősség, hangzási felület, térbeli megjelenés), 
a hangjelenségek alapvető fizikai paramétereit (frekvencia, amplitúdó, spektrum), 
a fizikai paraméterek és a hangzási sajátságok közti alapvető összefüggéseket, 
a hangjelenségek osztályozását fizikai jellemzőik szerint. 
A tanuló ismerje fel hallás után az alábbi alapvető hangszínosztályokat: 
harmonikus hangzások, enharmonikus hangzások, zajok, 
gyors felfutású hangok, lassú felfutású hangok, kitartott hangok, impulzusszerű, rövid 
hangok, gyors lecsengésű hangok, lassú lecsengésű hangok, 
statikus hangzások, az időben változó spektrumú hangzások, 
pontszerű hangzások, a teret kitöltő hangzások, közeli hangzások, távoli hangzások. 
Legyen képes 
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felismerni és memorizálni különböző hangszíneket, 
különféle karakterű hangzásokat jellemezni, ismérveik alapján a megfelelő osztá-
lyokba besorolni, 
rezgésjelenségek fizikai adatai alapján hangminőségre következtetni, 
hangjelenségek hangzási sajátságai alapján fizikai jellemzőkre következtetni, 
a hang fizikai paraméterváltozásaihoz hozzárendelni a megfelelő hangszínváltozá-
sokat, 
megszerzett ismeretei alapján zeneműveket elemezni. 
Rendelkezzék 
a számítógépes zene új hangzásaira is nyitott, sokoldalúan kiművelt hallással, 
megfelelő jártassággal a kortárs zeneirodalomban felhasznált, új hangzások terüle-
tén, 
hangfelvételek minőségének megítéléséhez szükséges kritikai érzékkel. 
 
Szolfézs kötelező 
 
A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama 
van, követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak köve-
telményeivel. Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam vé-
gén alapvizsga tehető. 
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszeretteté-
sét, megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti 
igény kialakulását kívánja megalapozni. 
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátos-
ságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátítta-
tására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának 
kimunkálására kerül. 
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindí-
tása az alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” 
(Kodály Zoltán) 
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei ké-
pességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá 
szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene meg-
szólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata: 
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bőví-
tése az alábbi területeken: 
belső hallás 
ritmus–metrum, 
tiszta intonáció, 
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
dallamhallás, 
többszólamúság 
harmóniaazonosítás 
zenei olvasás – írás, 
zenei szerkezet (forma), 
zenei memória, 
zenehallgatás ( zeneértés) 
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a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 
a megszerzett tudás alkalmazása,  
a hangszertanulás segítése, 
a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 
a zenei műveltség igényének kialakítása,  
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 
a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 
a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 
megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása. 
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 megszó-
laltatásához, 
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani 
a képesség–készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és 
a zene iránti elkötelezettséggel. 
 
Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: 
tudjon zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos ének-
lésben, játékban. 
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hango-
kat, 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 vonal-
rendszeren. 
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempó-
ban, 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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátí-
tásának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
 
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 alteráci-
ókban is) 4#, 4b előjegyzésig. 
Ismerje a 



455 
 

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, va-
lamint 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 kiegészí-
teni. 
Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkal-
mazni): 
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 zene-
szerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 
 
Szolfézs 
 
 A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszeretteté-
sét, megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti 
igény kialakulását kívánja megalapozni.  
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátos-
ságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátítta-
tására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának 
kimunkálására kerül. 
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindí-
tása az alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” 
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei ké-
pességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá 
szervezi. 
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Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene meg-
szólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata: 
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bőví-
tése az alábbi területeken: 
belső hallás 
ritmus–metrum 
tiszta intonáció 
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 
dallamhallás 
többszólamúság 
harmónia azonosítás 
zenei olvasás – írás 
zenei szerkezet (forma) 
zenei memória 
zenehallgatás ( zeneértés) 
a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 
a megszerzett tudás alkalmazása 
a hangszertanulás segítése 
a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 
a zenei műveltség igényének kialakítása 
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 
A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 
megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  
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 megszó-
laltatásához, 
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. 
 
Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: 
tudjon zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos ének-
lésben, játékban. 
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hango-
kat, 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 vonal-
rendszeren. 
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Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempó-
ban, 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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátí-
tásának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
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 alteráci-
ókban 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 hangközö-
ket, hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kotta-
kép 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 alkal-
mazni): 
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 ba-
rokk 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. 
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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, funk-
ció, harmónia, forma), önálló elemzésre. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
„A” tagozat 
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyag-
ban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló rit-
muselemeket és –képleteket. 
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, fő-
hang, 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, 
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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 hang-
szeres 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, el-
mélyült, aktív tanulási, gyakorlási képességgel. 
Legyen képes a tanuló 
a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájé-
kozódni, 
a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadá-
sában önállóan, tudatosan alkalmazni. 
Zenei anyag: 
Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – külön-
böző 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 for-
mailag 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 el-
helyezni és énekelni. 
Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhe-
lyezni. 
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 tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anya-
gok, ritmushangszerek. 
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Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 
kotta, zenei szakkönyv. 
 
Zeneismeret 
 
A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A 
szolfézs, zenetörténet– zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeret-
anyagrészeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanul-
mányoknak. 
Célok és feladatok 
a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság el-
mélyítése. 
Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megterem-
tése: a zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a 
zene egészének megfigyeltetésével. 
A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékeny-
ség kialakítása. 
Feladatai: 
A zenei élményanyaggyűjtés. 
A zenei nyitottság kialakítása. 
A tudatos zenehallgatásra nevelés. 
Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, tu-
datosítva a tanulók szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mé-
lyebb befogadásához. 
A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. is-
meretek átadása. 
A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető rész-
leteinek aktív megszólaltatásával. 
A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 
Zenetörténeti tájékozottság. 
A zeneelméleti alapismeretek kialakítása. 
A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismerte-
tése. 
Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése. 
A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapo-
zása. 
A hangszertanulás segítése. 
A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 
A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése. 
A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örö-
mével. 
 
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. 
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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 #, 
4 b 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, hang-
szeres 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, kan-
táta, opera), 
a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonós-
négyes, opera, dal) 
a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) leg-
fontosabb 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 zenetörté-
neti, a történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 
Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 
 
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, vál-
tóhang, beugró váltóhang, késleltetés, előlegezés). 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangkö-
zöket, a hangközök sajátosságait. 
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 
7b előjegyzésig. 
Ismerje 
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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 domináns-
szeptim 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 mű-
fajainak 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, vonós-
négyes, opera, dal, egyházi műfajok) 
a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterda-
rabok) 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 alko-
tásokhoz 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, mű-
velt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további 
önművelésre, valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél széle-
sebb körű zenei műveltséget biztosítson. 
A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 
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a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig meg-
szerzett készségekre építve, 
hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részle-
tesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb ten-
denciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 
Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 
rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 
a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 
a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 
értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 
aktív társas muzsikálásra. 
Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben 
a zene bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében 
(és társművészetekben). 
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak krono-
logikus időrendjében. 
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jel-
legzetes tematikus részleteit. 
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, mű-
fajokhoz, 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 vonatkoztatha-
tók harmóniai vagy a legkisebb formai egységre, de az egész mű egészére is. Ezek-
nek 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 ze-
nei 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, személyi-
ségének és zenei készségének fejlődését figyelembe véve – lehet íráskészségét ala-
kítani. Nem cél, hogy a még személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei ta-
nulmányainak 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 
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feladat. A „cezúrák” érzékeltetése, a két „megállás” közti összefüggésekre való rá-
mutatás (pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és vezeti a tanuló formaérzékének fejlő-
dését 
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 ta-
nulókat neveljen, 
mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kap-
csolatára, 
adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 
tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a 
zeneművészeti szakgimnázium zeneszerzés tanszakára. 
A zeneelmélet–tanítás szakirányú feladatai: 
fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó–, elvonatkoztató– és rendszere-
zőképességet, 
a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmó-
nia, dallam, ritmika, forma stb.), 
ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figye-
lembe véve – az európai zenetörténet más korszakaival is, 
alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy–egy tanulmányi 
időszaknak megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 
ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló 
zenei gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 
segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásá-
ban (dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 
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 elmé-
leti 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 basz-
szussal vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 
egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után 
részletesen elemezni, 
az összetett autentikus kadenciát (4#, 4b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példá-
kat játszani, diktálás után zongorázni (4#, 4b 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, 
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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 zongo-
rázni. 
A tanuló tudja  
alkalmazni a zenelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit az 
új, vagy a tanult hangszeres darabok elemzése során. 
 
 
 
 
Kamarazene tanszak 
 
kamarazene 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene/társasének–tanítás 
– különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő 
munka egyik legfontosabb tevékenysége. 
A 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 elvég-
zése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismeré-
sére. 
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, 
alkotó muzsikusokat. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásá-
hoz. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás 
iránti felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet 
a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamara-
zenei hallás fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 
kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú ké-
pet adni az eltérő létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a mű-
vek által a kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszéle-
sebb spektrumából választani. 
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Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye ké-
pessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és ze-
neileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 
Fejlesztési feladatok 
A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők 
egyéni tudásszintjétől, a hangszeres/vokális szólamok adott tanévre vonatkozó ösz-
szeállításától függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre le-
bontott 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 kialakí-
tása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 
Beintés–leintés. 
Közös levegővétel és intés. 
Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 
Intés felütéssel való kezdésre. 
Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megvál-
toztatásával. 
A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
A kottaállványok megfelelő magassága. 
A kottaképre vonatkozó ismeretek 
Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 
Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 
Vi–de jel. 
A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 
Játék partitúrából. 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 
A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású il-
letve transzponáló jellege.) 
Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtar-
tás, kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 
A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 
A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 
Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 
A hangológép jelzései. 
Ritmikai tudnivalók 
Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelme-
zése, játékmódja. 
Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 
A játszott művek formája, harmóniai világa 
A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 
Homofon zene. 
Polifon zene. 
Izoritmikus zene. 
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Kánon, imitáció, fúga. 
Cantus firmus. 
Consort–muzsika. 
A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–
gaillarde, gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, me-
nüett stb.). 
Ellenszólam. 
Basso continuo. 
A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósné-
gyes, stb. 
A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 
Lapról olvasás. 
A belső hallás fejlesztése. 
Intonációs készség. 
Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zené-
ben). 
A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
 
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 ki-
emelni 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, dinami-
kát, 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. 

Táncművészeti ág 

 
Balett tanszak 
 
Az alapfokú balett oktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgás-
műveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességé-
nek, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér– és 
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formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztos-
ságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók sze-
mélyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Ki-
bontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 
A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igé-
nyel. Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakít-
hatóak, az ízületek tágíthatóak. 
A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi tár-
sastánc, a társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szoro-
san kapcsolódnak a balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy 
fegyelmet igénylő munkát. Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, 
közös mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás 
keretében, a különböző táncművészeti ágak megismertetésével lehetőséget te-
remtenek a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, mű-
veltség megszerzésére. 
 
A képzés struktúrája 
Tantárgyak 

Főtárgy: 
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon) 
Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. alapfokú évfolyamon) 
Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: 
Balett elmélet, 
Tánctörténet  

Kötelezően választható tantárgy: 
Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az alábbiak közül 
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 
Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon), vagy 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy 
Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon) 
Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 2 2 2–3 2–3 2–3 2–3 3 3 3 3 
Kötelező tan-
tárgy 

  2 2 1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    1 1 1 1 1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1 1 1 1 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesí-
téséhez szükséges időre utalnak. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)  
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy 
a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mel-
lett a tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve 
azok tanítási óráin részt vehet. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
A balettoktatás általános fejlesztési követelményei 
Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére 
Szakmai kompetenciák 
Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, rit-
musérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, rugalmas-
ságát, hajlékonyságát, a különböző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel pár-
huzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér–, forma– és stílusér-
zék, fantázia, előadói készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése is 
szükséges 
Személyes kompetenciák: 
Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, 
önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelki-
ismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos fellépés 
Társas kompetenciák 
Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, toleran-
cia, kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konst-
ruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban 
Módszerkompetenciák 
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gya-
korlásra nevelése 
A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése 
A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, alkal-
mazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges önfe-
gyelmét, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét, 
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a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondol-
kodás szükségességének tudatát, a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet 
Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, 
alkalmi eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges élet-
módra, külső megjelenésének – testtartás, ápoltság, öltözködés – igényességére 
Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatá-
sára, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

Balett-előkészítő gimnasztika 

A balett-előkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes test-
tartás elsajátításával, izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a ba-
lett oktatás megkezdésére. Lelkileg és fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyel-
mes munkára, készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok elvégzésére. A gim-
nasztikus alapkövetelményű mozgásanyag a legmegfelelőbb a balett oktatás elő-
készítésére. Egyszerű mozgásformáiból adódóan, tananyaga az életkor és az érett-
ség szempontjából arányosan alakítható. Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg 
az egészséges, fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítá-
sára. A gimnasztikai gyakorlatok széles skálája lehetővé teszi az izomerő fejlesztését, 
az állóképesség növelését, az ízületek flexibilitását, a koordinált plasztikus mozgás-
készséget, ami segíti a balett speciális követelményeinek elsajátítását. Ez a mozgás-
rendszer az egész mozgatórendszerre ható nyújtó és erősítő mozgások összessége, 
amely olyan alapkoordinációs képességeket fejleszt, amik harmonikusan alakítják a 
tanuló szervezetét, elősegítik a mozgásérzékelés fejlődését, valamint ismeretet köz-
vetítenek a mozgás, tér, idő és dinamika összetevőiről. 

Előképző évfolyamok fejlesztési feladatai: 
A helyes testtartás, a különböző járás és futásformák, az álló, ülő, térdelő és fekvő 
helyzetek, a kartartások és karvezetések megismertetése. Az izomzat erősítése, a kü-
lönböző izomcsoportok nyújtása 
A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, egyensúlyérzéké-
nek, rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált mozgásának, kitartá-
sának ritmusérzékének fejlesztése. A tudatos testhasználat, fegyelmezett és céltuda-
tos hozzáállás, megfelelő önértékelés, térben való tájékozódás képességének kiala-
kítása 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzését követően 
A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásfor-
mákat, a középgyakorlatokat en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors hely-
zetben 
A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos ki-
vitelezésre, zenével összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemu-
tatására csoportosan, tanár segítségével 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzését követően 
A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs és 
lábgyakorlatokat, a különböző helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a páro-
san végzett erősítő és nyújtógyakorlatokat, az ugrásokat egy lábon 
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A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos hozzáál-
lásra, megfelelő önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt érzett köl-
csönös bizalomra, az előírt tananyagot pontosan, plasztikusan, a zenével összhang-
ban, csoportosan bemutatni 
 

Klasszikus balett 

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv 
segítségével a tanuló képes legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az 
évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelme-
zett, tudatos munkát igényel. A tananyag a Vaganova–metodika alapján készült, 
melynek legfontosabb szempontjai: az életkori sajátosságok figyelembevétele az iz-
mok megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben.  
A balettoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek kompe-
tenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a 
közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt. Fejleszti a tanulók szocializá-
ciós, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, a kulturális és általános 
műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájá-
nak sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonsá-
guk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítá-
sára. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szel-
lemi sajátosságokat. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 
táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.  

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A kar– és lábpozíciókat 
A klasszikus balett alapelemeit 
A tanult tananyag szakkifejezéseit 
A szakkifejezések jelentését 
A színpad törvényszerűségeit 
Az alapfokú művészeti vizsga anyagát 
A tanuló legyen képes 
A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére 
A kombinációk használatára 
A zene és a tánc összhangjára 
A zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra 
A térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására 
A táncos partnerkapcsolat kialakítására 
A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre 
Az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére, a továbbképző évfolyamainak elvégzé-
sére 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésé-
nek szempontjait, a tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok 
szabályait, az alapvető zenei jellemzőket, a művészeti záróvizsga anyagát. 
A tanuló legyen képes 
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A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc 
összhangjának megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kife-
jező előadásmódra, az élmények és érzések kreatív kifejezésére, művészi önkifeje-
zésre, a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra, a táncok színvonalas 
teljesítésére, színpadi megjelenítésére, a megszerzett ismeretanyag beépítésére az 
általános műveltség más területein, az előadások elemzésére, saját nézőpont kiala-
kítására, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az egész-
séges életvitelre, kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban. 
 
Balett elmélet 

A balett elmélet tanítása a tanult tananyaghoz kapcsolódik. A klasszikus balett sza-
bályait 1661–ben a francia Táncakadémia foglalta rendszerbe. Ez idő óta a klasszi-
kus balett terminológia nyelve a francia. A balett elmélet oktatás célja, hogy a ta-
nuló a francia szakkifejezéseket értse és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat be 
tudja mutatni 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok ma-
gyar jelentését. A lábmagasságokat, a croisé és effaceé pózokat, és az I., II., III. 
arabesque pózokat. A nagy pózok használatát rúdnál és középen. A battement–ok 
en tournant formáit, a kispózokat középen, a tanult ugrásokat és forgásokat 
A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni, a 
gyakorlatok neve alapján azokat csoportos formában bemutatni 
 
Tánctörténet 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a ma-
gyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a 
más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó termino-
lógiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművé-
szet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 
A tanuló legyen képes 
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzetei-
ben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állí-
tani 
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 
 
Kreatív gyermektánc 
 
A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 
megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 
örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben 
egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képessé-
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geivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alko-
tóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kom-
munikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a 
tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, ön-
ismeretének fejlesztéséhez.  

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrö-
zés, kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző tánc-
játékfajtákat. 
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgás-
formák gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására 
valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
 

Népi játék 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készsé-
gének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltsé-
gének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játék-
szabály megismerése, a játéköröm megélése 

Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket, 
az alakzatokat, a játékszabályokat 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 
a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a tár-
sak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, az alakzatokba ren-
deződésre, a játéktevékenységre 

Néptánc 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 
fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi al-
kotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, 
az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásu-
kat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kom-
munikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 
műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájá-
nak sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonsá-
guk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítá-
sára. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szel-
lemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Követelmények 
A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapasz-
kodási módokat, a tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai 
összetevőit, a körtáncokat 
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A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kiala-
kítására, a táncos improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására, a forgások, for-
gatások egyensúlyának, dinamikájának megvalósítására 
 
Jazz-technika 
 
Nélkülözhetetlen az új táncstílusok ismerete. A klasszikus balett szigorú kötöttségei 
mellett fontos megismertetni a tanulókat a test használatának újabb lehetőségeivel, 
az izolációval, a lazítás–feszítés módozataival. Ezen technikák összessége fejleszti a 
tanuló stílusérzékét, a test izomfunkcióinak széles skálán történő alkalmazását és nyi-
tottságát az újabb tánctechnikák iránt 

Követelmények 
A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára 
jellemző harmonikus, esztétikus, stílusjegyeket 
A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazá-
sára, a stílusos előadásmódra 

Graham-technika 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvek-
kel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspi-
rációs forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a 
táncpedagógia hatékony eszköze. 
A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 
alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

Követelmények 
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes mo-
derntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok techni-
kai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 
 
 
 
Történelmi társastánc 
 
A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a 
reneszánsz és barokk korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak korabeli 
anyagával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával 
A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, 
ezen belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképesség-
ének fejlődését, továbbá a tanulók koncentrálóképességének, zenei hallásának, rit-
musérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének fej-
lesztését 
Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának 
és társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. 
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Járuljon hozzá a tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirá-
nyú fejlődéséhez  
Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irá-
nyába, fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tan-
anyagba sokoldalúan visszakapcsolni 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a XIX. század történelmi 
társastáncainak elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok jelentéseit, 
tudja a tanult báli társastáncanyagot a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni 
A tanuló legyen tisztában a tanult történelmi társastáncok stílusjegyeivel, legyen ké-
pes az elsajátított koreográfiák stílusos és kifejező előadására, zene és tánc össz-
hangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való precíz, 
fegyelmezett együttműködésre 

Társastánc 

A társastánc tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulóval a világtáncokat, a kor 
szokásait, magatartásformáit. Nyitottá, érdeklődővé tegye a tanulót a táncművek, 
művészeti alkotások iránt, melynek váljon értő közönségévé. 
 

Követelmények 
A tanuló ismerje a világtáncok kezdő és haladó figuráit, a tanult kombinációkat 
Legyen képes a tanuló a világtáncok alapjainak kombinálására a két év anyagá-
ból, táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására 

Néptánc tanszak 

Az alapfokú néptánc oktatás célrendszere és funkciói 
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kul-
túrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításá-
ban. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és új-
raalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyo-
mány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás tantervében. A 
tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely 
egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, más-
részt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi 
táncos hagyományainkat. A néptánc oktatás célrendszerében jelentős szemlélet-
mód-változás következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültsé-
gének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraal-
kotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a he-
lyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti 
az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára 
a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárható-
ságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési 
szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességek-
kel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kere-
teit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem el-
sősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges 
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színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a 
hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának 
elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlő-
dését 

A képzés struktúrája 
Tantárgyak 

Főtárgy: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
Folklórismeret 
Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Óraterv 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
ELŐ-

KÉPZŐ 
ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 
Kötelező tantárgy     1 1 1 1   1 1 
Kötelezően választ-
ható tantárgy 

  1 1     1 1   

Választható tan-
tárgy 

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

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesí-
téséhez szükséges időre utalnak 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik szám-
jegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mel-
lett a tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve 
azok tanítási óráin részt vehet 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 

A néptánc oktatás általános fejlesztési követelményei 
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A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kiala-
kítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a moz-
gáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közös-
ségformálás lehetséges eszközének értelmezése. 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 
A hagyományos népi játékmód ismerete 
Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 
értelmezéséhez 
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakor-
lati alkalmazása 
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a 
társasági táncélet alkalmainak megismerése 
A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti al-
kotásainak megismerése 

Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 
Társas kompetenciák 
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 
A másság elfogadásának képessége 
Az önálló döntéshozatal képessége 
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 
A szabálytudat kialakítása 
A csoportnorma kialakítása 
A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 
A közösségi szemlélet kialakítása 
A környezet megóvásának fontossága 
Az egészséges életmód igénye 

Módszerkompetenciák 
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 
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A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
A hatékony önálló tanulásra nevelés 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása 
más környezetben is 
A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
 
Népi játék 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készsé-
gének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltsé-
gének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játék-
szabály megismerése, a játéköröm megélése 

Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzése-
ket 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 
a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a tár-
sak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékeny-
ségre a variációk során is 
 

Néptánc 

A néptánc oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 
fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi al-
kotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, 
az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásu-
kat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kom-
munikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 
műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájá-
nak sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonsá-
guk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítá-
sára. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szel-
lemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugal-
massága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályok-
ban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban 
a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés 
megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a tánc-
művészeti pályára illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a 
jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszeret-
tetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő tánc-
művészeti kultúra, műveltség megszerzésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát 
a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisz-
tikai ismeretek összefüggéseit 
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A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakor-
lat során 
A színpadi törvényszerűségeket. 
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 
A tanuló legyen képes 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhaszná-
latra, a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a 
viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkap-
csolat kialakítására 
A megszerzett ismeretekről beszélni 
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való iga-
zodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatar-
tásra 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segí-
tik elő 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok tánc-
anyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüg-
géseit 
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabály-
szerűségek alkalmazását a gyakorlatban 
A tanult koreográfiákat 
A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az in-
dividuális táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitás-
nak megfelelő magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos 
megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánc-
típusnak megfelelően 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos al-
kalmazására a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az 
érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzé-
sére 

Folklórismeret 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a nép-
hagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világít-
son rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétege-
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ire, eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismeré-
sét. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A 
gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzés-
ben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, 
a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 
legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiede-
lemvilága főbb szereplőit, funkcióit 
A tanuló legyen képes 
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 
szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 
felismerésére 
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek el-
fogadására 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi élet-
ben 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

Tánctörténet 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a ma-
gyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a 
más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó termino-
lógiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművé-
szet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet be-
töltött eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képvise-
lőit, meghatározó műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a 
táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egye-
sületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 
A tanuló legyen képes: 
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatai-
nak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet forduló-
pontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 
használatára 

Népzenei alapismeretek 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható 
tantárgy. Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei is-
meretek kibővítésével járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá 
a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres nép-
zene és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi 
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hangszerekről, hangszer–együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látás-
mód kialakulását, az elemző gondolkodást, az összefüggések felismerését. Nyújtson 
bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segítse elő a népi éneklési tech-
nika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata erősítse az összetarto-
zás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés 
dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelisme-
rés, bemutatás. 

Követelmények 
A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dalla-
mát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmó-
dokat, a hangszereket, a kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok cso-
portos, kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az 
előénekeshez történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangsze-
rek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítá-
sára. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a tananyag összefüggéseinek felisme-
résére. 
 
 
 

Követelmények 
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meg-
határozott táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmuskép-
leteket, az adott tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari fel-
állásait, a periódus fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, 
sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők életútját 
A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult 
díszítési technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangma-
gasságához, a tanult hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

Táncjelírás-olvasás 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) 
erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításá-
hoz, a magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egy-
szerű motívumok, motívumsorok lejegyzéséhez. 
 

Követelmények 
A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszer-
ben 
A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, 
stílusos előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, 
egy motívumsor leolvasására, folyamatos előadására 
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Társastánc tanszak 
 
Az alapfokú társastáncoktatás célrendszere és funkciói 
A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastánc-
oktatás nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetok-
tatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az 
alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, 
a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. 
Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képes-
ségeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során 
a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok tör-
ténetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. 
A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismer-
tetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncmű-
vészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés elő-
készíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a főtárgy 
előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. 
A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást 
segítik. 
A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az 
újabb tudás megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet 
minden területén. Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott 
művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik. 
 
 

A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak 

Főtárgy: 
Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 
Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 
Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon, 9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 
Viselkedéskultúra, 
Társastánctörténet 
Választható tantárgyak: 
Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3. alapfokú évfolyamon) 
Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–8. továbbképző évfolyamon) 
Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
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TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
ELŐ-

KÉPZŐ 
ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 
Kötelező tantárgy     1  1 1   1 1 
Kötelezően választ-
ható tantárgy 

  1 1 1 1   1 1   

Választható tan-
tárgy 

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

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesí-
téséhez szükséges időre utalnak 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik szám-
jegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mel-
lett a tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve 
azok tanítási óráin részt vehet 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 

A társastáncoktatás általános fejlesztési követelményei 
A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismer-
tetésére, megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a 
tanulók személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, 
a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén 
Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 
A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 
A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 
A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 
A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 
koncentrálóképesség) fejlesztése 
A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkal-
mazása 
Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 
A táncok történeti háttérének ismerete 
A historikus táncok ismerete 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 
A tánc iránti szeretetet mélyítése 
Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 
A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 
Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 
A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 
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Társas kompetenciák 
A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, 
aktív szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, 
gyakorlati alkalmazása 
A táncos partnerkapcsolat kialakítása 
Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 
A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 
A környezet megóvásának fontossága 
Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 
Módszerkompetenciák 
A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 
A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakor-
lásra nevelés) 
Művészi önkifejezés fejlesztése 
Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelem-
zéssel 
A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 
Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 
Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

Gyermektánc 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt 
érdeklő gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi 
forma, melyben fejlesztheti fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek ér-
telmi képességei, térlátása, ritmusérzéke, munkához való hozzáállása és kitartása. 

Követelmények 
A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolya-
mon tanult gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat 
A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismeré-
sére. Tudjon a partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 

Társastánc 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlato-
kon és improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális 
és fizikai képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év 
előképző után tíz éven át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan ne-
hezedő táncok és azok motívumai jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű 
tánctudáshoz. A kompetenciaalapú tartalom, tanterv olyan területekre hívja fel a 
figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, az önbecsülés, a felelős-
ségérzet és a tolerancia. 
A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a har-
monikus, gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításá-
hoz. A csoportos tanulás, az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös uta-
zások, a bemutatók sikerei összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösség-
formáló hatással bírnak. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
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A tanuló ismerje 
A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, vi-
selkedési szabályait, magatartásformáit 
A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alap-
lépéseit, alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 
doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a 
Jive tanult haladólépéseit 
A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 
A táncparkett szabályait 
A tanuló legyen képes  
A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 
Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közös-
ségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus ma-
gatartásformák elsajátítására 
A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, 
a páros és csoportos feladatok végrehajtására 
A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a tár-
sadalmi és kulturális tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven 
kommunikálni 
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való iga-
zodásra 
Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 
Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelménye-
inek teljesítésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána 
A tanuló ismerje 
A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, ha-
ladó figuráit, az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 
A szakkifejezéseket, fogalmakat 
A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 
A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 
A tanuló legyen képes 
A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 
A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 
A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 
A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 
Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy 
azok mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 
Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett isme-
retekről beszélni 
A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a ha-
táron túl nyúló kapcsolatok kiépítésére 
Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményei-
nek teljesítésére 
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Viselkedéskultúra 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a min-
dennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatar-
tásformáit 
Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs kész-
ség mellett kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismeré-
sének igénye, az emberi jogok tiszteletben tartása 

Követelmények 
A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet 
illemtanát 
A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi 
életben és a szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfo-
gadott és a táncos alkalmakra vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására 

Társastánctörténet 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társas-
táncok kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és művei-
ket. A társastáncok stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak tö-
rekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–ame-
rikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, 
stílusjegyeit (jellege, ütem, tempó, ritmus) 
A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, alkotó-
műhelyeit és jeles képviselőit 
A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 
A tanuló legyen képes 
A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és 
fogalomkészlet önálló használatára 
 

Társastánc gimnasztika 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társas-
táncformák és táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan 
előkészített és bemelegített állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, 
a testtartási hibák javítása, a koordináció és a ritmikai készség fejlesztése 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorla-
tokat és etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakki-
fejezések tudatos használatát és ismeretét. 
A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek 
erősítésére és bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkal-
mazására. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izo-
lációt, a tudatos testhasználatot 
A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frá-
zisok és lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 

Történelmi társastánc 

A tantárgy célja 
A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és ba-
rokk korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott 
korszakok szokásaival és illemtanával. 
A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, 
ezen belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképesség-
ének fejlődését, továbbá a tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, 
ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének 
fejlesztését. 
Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának 
és társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. 
Járuljon hozzá a tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirá-
nyú fejlődéséhez.  
Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irá-
nyába, fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tan-
anyagba sokoldalúan visszakapcsolni. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szak-
kifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 
tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és 
tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban 
való fegyelmezett együttműködésre 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szak-
kifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a 
tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és 
tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban 
való fegyelmezett együttműködésre 

Társastánctörténet 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XX–XXI. század 
tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az európai társas-
táncélet fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok kiala-
kulását, aktív közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésé-
ben. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
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A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi tánc-
művészet legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc mozgalom kiemel-
kedő táncprodukcióit 
A tanuló legyen képes 
A múlt és a jelen értékeinek befogadására 
 
Moderntánc tanszak 
 
Az alapfokú moderntánc oktatás célrendszere és funkciói 
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 
tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal ren-
delkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyil-
vánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi 
képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel ren-
delkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, mi-
közben biztosítja a hívatásos pályaorientációt 
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját 
adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési fel-
adatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályok-
ban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az 
oktatási folyamat megszervezése során 

A képzés struktúrája 
Tantárgyak 

Főtárgy: 
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 
Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 
Tánctörténet 
Limón–technika 

Választható tantárgyak: 
Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 
Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  
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TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
ELŐ-

KÉPZŐ 
ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 
Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 
Kötelezően választ-
ható tantárgy 

    1–2 1–2   1 1   

Választható tan-
tárgy 

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

S összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesí-
téséhez szükséges időre utalnak. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy 
a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett 
a tanuló más tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat il-
letve azok tanítási óráin részt vehet. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 

A moderntánc általános fejlesztési követelményei 
Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sa-
játosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 
alkalmazása 
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátossá-
goknak és az előképzettségnek megfelelően 
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásai-
nak megismerése és tudatos értelmezése 
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 
A zenei ízlésformálás  
A tudatos és rendszeres munkára nevelés 
Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakí-
tása 
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 
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A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 
Társas kompetenciák 
A csoport és a csoportnorma kialakítása 
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 
A szabálytudat kialakítása 
A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 
A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 
Az egészséges életmódra nevelés 
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 
A környezet megóvásának igénye 
Módszerkompetenciák 
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 
A testtudat kialakítása 
A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakí-
tása 
Az ok–okozati összefüggések megértése 
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
A tehetséggondozás és pályaorientáció 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása 
más táncstílusokban és élethelyzetekben 

Berczik-technika 

A Berczik–technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott 
és az esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag 
és tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges 
és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje 
a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 
Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és foko-
zott plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását 
is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kap-
csolatukról 
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkal-
mazkodás külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere 
is. A képzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánc-
technika is ráépíthető 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirá-
nyok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatá-
sára, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap mo-
torikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdula-
tokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson 
végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtá-
sára, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos 
használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 
szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos 
előadására 
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Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 
kontaktus létesítésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirá-
nyok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített moz-
gatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 
motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdu-
latokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson 
végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtá-
sára, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos 
használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 
szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos 
előadására 
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 
kontaktus létesítésére 

Kreatív gyermektánc 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 
megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 
örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben 
egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képessé-
geivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alko-
tóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kom-
munikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a 
tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, ön-
ismeretének fejlesztéséhez. 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrö-
zés, kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző tánc-
játékfajtákat. 
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgás-
formák gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására 
valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és ko-
ordinálja testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja 
a teret maga körül, ismerje a zene alapvető alkotórészeit. 
A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, moz-
gásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kis-
csoportban. 
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Jazz-technika 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyománya-
ira épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és 
dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 
Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudato-
san koordinált, plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak 
a művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koor-
dinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus 
mozgás 
Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő 
és a koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről 
jártasság szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont haszná-
latát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák 
a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó ele-
meit 
A tanuló legyen képes 
Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összete-
vőire jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–
gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásá-
hoz szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkal-
mazza a technika elemeit 
Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy 
csoportos etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában tör-
ténő előadására 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  
A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Is-
merje a zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, 
lassítások, folyamatok, megállítások. A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi 
adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a technika tánco-
sokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati összefüggéseket, 
valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 
A tanuló legyen képes  
A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez 
szükséges munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és la-
zasággal. Biztonsággal tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris 
sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső motíváltságú, tudatos munkavég-
zésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő ön-
álló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen 
képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófo-
lyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 
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Limón-technika 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság ér-
zetét keltő mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedés-
ben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újra-
felhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, 
összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, va-
lamint a könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alap-
jait képező és a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapaszta-
lás útján és az alapelveket képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó 
gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. A Li-
món–technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzé-
keny koordinációjának fejlesztése 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alap-
mozgás elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 
A tanuló legyen képes 
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelé-
sére, az alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, 
kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a tech-
nika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid 
koreográfia meggyőző előadására 

Tánctörténet 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a ma-
gyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a 
más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó termino-
lógiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművé-
szet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 
A tanuló legyen képes 
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzetei-
ben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állí-
tani 
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 
 

Kontakt improvizáció 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanság-
tól az erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test 
közötti kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvé-



494 
 

nyekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlen-
ség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az 
izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret 
engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tar-
talmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának köve-
tését, a súly megtámasztását és átadását. A mozgásanyag a befelé figyelést és a 
mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az a kreatív moz-
gatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. 
Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizá-
ció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi 
válasz megtalálásának támogatása 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e tánc-
forma technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk foga-
dását és adását, megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgás-
szótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kom-
munikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső moz-
gások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló 
a különböző területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tuda-
tosabb használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek 
megfigyelésére. A technikai elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, 
amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének leggazdaságosabb és legmegfe-
lelőbb használatára 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a 
puha izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kiala-
kított kontaktus törvényszerűségeit. 
A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni 
és alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

Lábán-technika 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf 
Lábán elméleti rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lá-
bán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra tudato-
san szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás 
útján történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek el-
sajátítása, tudatos használata és verbalizálása 
A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, 
mely lehet másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése tör-
ténik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az impro-
vizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két forma elegye. 
Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az 
óra 
Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta 
megjelenik; passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a 
nehéz erőfajta megjelenik 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: 
az egy–, a két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető 
szintet, a mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 
A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az okta-
éderben és a kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció elle-
nében, összetett minőségű mozdulatok kivitelezése 

Graham-technika 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvek-
kel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspi-
rációs forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a 
táncpedagógia hatékony eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 
alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes mo-
derntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok techni-
kai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

Repertoár 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern 
tánc repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Ki-
alakul egyfajta önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a 
táncművek, koreográfiák elemzése során. 

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló 
alkotások létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik ta-
nulási képességeiket, stílusérzéküket. 

Követelmények 
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az 
adott darabhoz tartozó alapismeretekkel 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az 
önfejlesztésre és a tanult tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen 
az önálló gondolkodás, művészi alázat és az együttműködés képességével 

Improvizáció és kompozíció 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a 
struktúra nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó 
elveire épülő, mindig az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett 
gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesz-
tése 
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Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszó-
tárának bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóeleme-
inek megismerésére, tudatos alkalmazására 
A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat 
rá, fejlesztve ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák 
megértését, tudatosabb kivitelezését 
A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti 
ágak kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját moz-
gásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszkö-
zeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy a  későbbiekben ak-
tív alkotóvá váljon egy koreográfus mellett vagy önállóan is 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek 
szerkesztési modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 
A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértel-
mezésére, a régi modelleket új kontextusba helyezni 
 
Kortárstánc tanszak 
 
Az alapfokú kortárstánc oktatás célrendszere és funkciói 
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 
tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal ren-
delkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyil-
vánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi 
képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 
A Kortárstánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel ren-
delkező, társas kapcsolatokban jártas embert. A kortárs művészetek befogadására 
nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt.  
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját 
adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési fel-
adatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályok-
ban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az 
oktatási folyamat megszervezése során 
A képzés struktúrája 
Tantárgyak 

Főtárgy: 
Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 
Kortárstánc (3–6 alapfokú évfolyamon, 7–10 továbbképző évfolyamon)  
 

Kötelező tantárgy: 
Limón–technika (5–6 alapfokú évfolyamon)  
Kontakt improvizáció (5–6 alapfokú évfolyamon) 
Lábán– technika (7–8 továbbképző évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10 továbbképző évfolyamon) 
Repertoár (7–10 továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban: 
Tánctörténet 
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Limón–technika  

Választható tantárgyak: 
Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon,1–2 alapfokú évfolyamon) 
Kortárstánc (3–6 alapfokú évfolyamon, 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Graham–technika (9–10 továbbképző évfolyamon) 
Improvizáció és kompozíció (9–10 továbbképző évfolyamon) 

Óraterv 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
ELŐ-

KÉPZŐ 
ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 2 2 4 4 3–4 3–4 2 2 2–3 2–3 2 2 
Kötelező tantárgy       2 2 1 1 2 2 
Kötelezően választ-
ható tantárgy  

    1–2 1–2   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óra-
számra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesí-
téséhez szükséges időre utalnak 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy 
a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. A tanszak kötelezően előírt tantárgyai 
és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak valamint más mű-
vészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet 
A tanítási órák időtartama: 45 perc  

A kortárstánc általános fejlesztési követelményei 
Kiemelt kompetenciák a kortárstánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sa-
játosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 
alkalmazása 
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátossá-
goknak és az előképzettségnek megfelelően 
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásai-
nak megismerése és tudatos értelmezése 
Egészségmegőrzés, testi higiénia, egészséges életmód iránti igény kialakítása 
A kortársművészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 
A komplex előadó–művészeti gondolkodásmód kialakítása 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 
A zenei ízlésformálás  
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A tudatos és rendszeres munkára nevelés 
Fejlődőképesség 
Nyitottságra nevelés 
Elhivatottságra való igény kialakítása 
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakí-
tása 
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 
A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 
Önreflexió és önálló véleményalkotás 
A kritikai gondolkodás fejlesztése 
Társas kompetenciák 
A csoport és a csoportnorma kialakítása  
A kooperáció valamint együttműködési képesség fejlesztése 
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 
A szabálytudat kialakítása 
A konfliktusmegoldó készség fejlesztése 
Az empatikus készség fejlesztése, a társak felé való bizalom kialakítása 
A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 
Az egészséges életmódra nevelés 
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 
A környezet megóvásának igénye 
Módszerkompetenciák 
A helyzetfelismerés fejlesztése, a figyelemmegosztás képességének kialakítása 
A flexibilitás, kezdeményezőkészség, kreativitás képességének fejlesztése 
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 
A testtudat kialakítása 
A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakí-
tása 
Az ok–okozati összefüggések megértése 
A kreatív alkotói folyamatokba8n való részvétel igényének kialakítása 
A tehetséggondozás és pályaorientáció 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása 
más táncstílusokban és élethelyzetekben 

Kreatív gyermektánc 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 
megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 
örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben 
egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képessé-
geivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alko-
tóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kom-
munikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a 
tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, ön-
ismeretének fejlesztéséhez 
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Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrö-
zés, kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző tánc-
játékfajtákat 
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgás-
formák gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására 
valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és ko-
ordinálja testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja 
a teret maga körül, ismerje a zene alapvető alkotórészeit 
A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, moz-
gásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kis-
csoportban 

Kortárstánc 

A Kortárstánc elnevezés egy összetett és átfogó technikát jelöl, amely épít a 20. szá-
zadban kialakult különböző technika és stílus rendszerekre, úgymint Graham–, Li-
món– és Cunningham–technika, ezen kívül beépíti mozgásanyagába és szemléle-
tébe a „Release” (ellazulás) technika, az improvizáció és kontakt improvizáció elveit, 
gondolatait, szempontrendszereit és gyakorlatait. Alapgondolata a test természetes 
irányvonalainak használata, a gazdaságos energiahasználat, a széles és választékos 
mozgásrepertoár és a test mozgáslehetőségeinek kiaknázása. Sajátossága, hogy 
dinamikusan változik és képviseli az adott kor táncnyelvezetének irányvonalait, kap-
csolatban van a kortárs művészet egyéb területeivel és fejlődésében teret ad 
egyéni gondolatoknak, irányoknak 
A kortárstánc képzés célja, hogy a tanulók felfedezzék a test természetes és sajátos 
mozgáslehetőségiet és ezeken keresztül testismeretre és testtudatra tegyenek szert. 
Célja, hogy tágítsa a fizikai mozgásos képességek határait, ösztönözze az önálló 
gondolkodást és munkavégzést, elősegítse a kreativitás fejlődését, alakítsa ki és fej-
lessze a tanulóban a tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló életvitelt. 
Célja, hogy a tanulók megéljék a társművészetekkel kapcsolatos kreatív alkotó fo-
lyamatot, megtalálják a tánckifejezés egyéni útjait 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje  
A test felépítését, saját mozgás szótárát és a tanult mozgásanyagot, a tér, a ritmus, 
a dinamika alapvető formáit, a kifejezés eszközeit, együttműködési képességeit, fizi-
kális határait. Ismerje a társművészetek bevonásának lehetőségeit 
A tanuló legyen képes  
Ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, azokat a kapcsolatteremtésben, kommuniká-
cióban és az alkotói folyamatban hasznosítani. Testismerete alapján legyen képes 
egészségét megőrizni és a tánctanulásban szerzett képességeit az élet más terüle-
tein is hasznosítani 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje  
A test anatómiáját, a kortárstánc nyelvezetét és fejlődési, kutatási irányvonalait, a 
tér–, idő–, dinamikai rendszert, a kifejezés eszközeit, az alkotás–befogadás folyama-
tát 
A tanuló legyen képes  
Ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, azokat a kapcsolatteremtésben, kommuniká-
cióban és az alkotói folyamatban hasznosítani és az alkotásba eltérő diszciplínákat 
(társművészeteket) bevonni. Testismerete alapján legyen képes egészségét meg-
őrizni és a tánctanulásban szerzett képességeit az élet más területein is hasznosítani 
 
Limón-technika 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság ér-
zetét keltő mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedés-
ben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újra-
felhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, 
összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, va-
lamint a könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alap-
jait képező és a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapaszta-
lás útján és az alapelveket képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó 
gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. A Li-
món–technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzé-
keny koordinációjának fejlesztése 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alap-
mozgás elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 
A tanuló legyen képes 
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelé-
sére, az alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, 
kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a tech-
nika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid 
koreográfia meggyőző előadására 

Kontakt improvizáció 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanság-
tól az erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test 
közötti kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvé-
nyekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlen-
ség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az 
izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret 
engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tar-
talmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának köve-
tését, a súly megtámasztását és átadását. A mozgásanyag a befelé figyelést és a 
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mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az a kreatív moz-
gatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. 
Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizá-
ció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi 
válasz megtalálásának támogatása 
A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e tánc-
forma technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk foga-
dását és adását, megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgás-
szótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kom-
munikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső moz-
gások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló 
a különböző területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tuda-
tosabb használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek 
megfigyelésére. A technikai elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, 
amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének leggazdaságosabb és legmegfe-
lelőbb használatára 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a 
puha izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kiala-
kított kontaktus törvényszerűségeit. 
A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni 
és alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket.  

Tánctörténet 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a ma-
gyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a 
más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó termino-
lógiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművé-
szet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje  
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 
A tanuló legyen képes 
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzetei-
ben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állí-
tani 
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 

Lábán-technika 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf 
Lábán elméleti rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lá-
bán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra tudato-
san szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás 
útján történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek el-
sajátítása, tudatos használata és verbalizálása 



502 
 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, 
mely lehet másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése tör-
ténik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az impro-
vizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két forma elegye. 
Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az 
óra. 
Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta 
megjelenik; passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a 
nehéz erőfajta megjelenik 

Követelmények  
A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: 
az egy–, a két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető 
szintet, a mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 
A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az okta-
éderben és a kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció elle-
nében, összetett minőségű mozdulatok kivitelezése 
 

Graham-technika 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvek-
kel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspi-
rációs forrás a színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a 
táncpedagógia hatékony eszköze. 
A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 
alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 

Követelmények  
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes mo-
derntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok techni-
kai, dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

Improvizáció és kompozíció 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a 
struktúra nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó 
elveire épülő, mindig az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett 
gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesz-
tése 
Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszó-
tárának bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóeleme-
inek megismerésére, tudatos alkalmazására 
A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat 
rá, fejlesztve ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák 
megértését, tudatosabb kivitelezését 
A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti 
ágak kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját moz-
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gásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszkö-
zeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy  a  későbbiekben  
aktív alkotóvá váljon egy  koreográfus  mellett vagy önállóan is 

Követelmények  
A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek 
szerkesztési modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 
A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértel-
mezésére, a régi modelleket új kontextusba helyezni 

Repertoár 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern 
tánc repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Ki-
alakul egyfajta önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a 
táncművek, koreográfiák elemzése során.  
A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló 
alkotások létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik ta-
nulási képességeiket, stílusérzéküket. 

Követelmények 
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az 
adott darabhoz tartozó alapismeretekkel 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az 
önfejlesztésre és a tanult tánc tudatos művészi előadására.  A tanuló rendelkezzen 
az önálló gondolkodás, művészi alázat és az együttműködés képességével 
 

Képző- és iparművészeti ág 

 
Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tuda-
tos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomí-
tásához, tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, 
hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre 
tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és 
képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciál-
tabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt 
az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – ala-
kítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program 
bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, 
anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek 
gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős ér-
zelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, 
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesz-
tésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszer-
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zését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és bizto-
sítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; 
a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kor-
társ képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismerete-
iket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik 
vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 
sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, 
hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytiszte-
let megteremtésében. 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai: 
tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat 
gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba 
ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a 
tanulás alapját, 
feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglal-
kozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  
alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látás-
mód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képes-
sége, 
komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművé-
szeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 
egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 
kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 
lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 
interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 
aktivitását, a kooperációt és innovációt, 
tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott felada-
tok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,  
szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 
fejlesztése. 

A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10. évfolyam) 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  
Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat 
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Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhely-
gyakorlat  
Szobrászat és kerámia tanszak –  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
Textil– és bőrműves tanszak – Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10 évfolyam) 

A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festé-
szet alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művé-
szeti tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, 
eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozá-
sát és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgy-
formálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Fel-
adata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gaz-
dagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.  
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátí-
tását és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szak-
mai munkát. 
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és ipar-
művészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A ta-
nuló a helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és 
képességének megfelelően választ. 

Óraterv 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
ELŐ-

KÉPZŐ 
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 tan-
tárgy 

  2 2 2        

Kötelezően vá-
lasztható tan-
tárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tan-
tárgy 

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

Összes óra: (2–
4) 

(2–
4) 

4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális 
óraszámra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális tel-
jesítéséhez szükséges időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvé-
gezni. 
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A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 
átcsoportosítható. 

A főtárgyak képzési ideje: 
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, 
Fotó és film műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és 
kézműves kultúra műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– 
és bőrműves műhelygyakorlat 
A tanítási órák ideje: 45 perc 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követleményei 
Kiemelt kompetenciák a képző– és iparművészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a sze-
mélyiség fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethely-
zetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma meg-
oldást.  
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák  
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  
Tervezési készség 
Alkotói magatartás  
Kreativitás 
Vizuális gondolkodás  
Vizuális kifejezőkészség  
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség  
Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység  
Véleményformálási képesség 
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség  
Önállóság 
Önkifejezés  
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletező kedv  
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
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Segítőkészség 
Módszerkompetenciák: 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 
Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, –megoldás 
Tervezési készség  
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 
 
 
Képzőművészeti tanszak 
 
Vizuális alapozó gyakorlatok 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. 
A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gya-
rapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotás-
hoz szükséges képességek fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájá-
rulás komplex, játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

Vizuális alkotó gyakorlat 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhí-
vása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok 
megerősítése a képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás 
és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó 
készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső moti-
vációra épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a 
csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az érték-
megőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában 
való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a külön-
féle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok hasz-
nálatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív 
beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi 
szabályok betartatása. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a vizuális művészetek eszköztárát, 
a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kul-
túráját, tárgyait, 
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a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
az alkotói munka végigvitelére, 
a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
színtani ismereteinek felhasználására, 
kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
konzekvens munkák elkészítésére, 
a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 
a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 
A tanuló legyen képes: 
eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 
az adott témák önálló feldolgozására, 
művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 
portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 

Grafika és festészet alapjai 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle 
módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való össze-
kapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a 
tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
a színek egymáshoz való viszonyát, 
a színek érzelmi minőségét, 
a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
a funkció és díszítés kapcsolatát, 
a dombornyomat készítésének technikáját. 
Legyen képes: 
a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 
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egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
dombornyomat készítésére, 
a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
Grafika és festészet tanszak 
 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek 
átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti al-
kotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez 
és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez jut-
tassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvény-
szerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Fel-
adata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és 
művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 
a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 
használatát, 
a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 
az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotá-
sok, variációk és illusztrációk készítésére, 
a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési le-
hetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 
esztétikus képi megjelenítésre, 
műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
a munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
a grafika és festészet szaknyelvét, 
a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök haszná-
latát, 
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a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
A tanuló legyen képes: 
a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalma-
zására, 
önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 
alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 
eljárások keresésére, alkalmazására, 
munkáinak dokumentálására és installálására, 
saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 
 
Foto és film tanszak 
 
Foto és film műhelygyakorlat 

A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történe-
tének, műfajának megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális 
összefüggéseinek megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati 
tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló 
alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek fel-
használásával. 
A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközei-
nek és alkalmazási lehetőségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A kép-
rögzítés és szerkesztés eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép 
létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. 
A képalkotási lehetőségek megismertetése, kipróbálása, alkalmazása, technikai kí-
sérletek tervezése és kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a fotó és filmtörténet néhány jellemző alkotását, 
a fotó– és filmművészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, 
az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket, 
a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket, 
azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezé-
séhez, 
a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 
a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 
a rajz– és animációs filmek készítésének elveit (lapozható, sodorható képsorok), 
a laboreszközöket, 
a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 
a mozgóképkészítés alapvető szabályait, 
a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását, 
a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat, 
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a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifeje-
zésben alkalmazni, 
képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni, 
az idő– és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 
egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, képsoroza-
tokat előállítani, 
fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 
storyboard–ot készíteni, 
csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni, 
saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, 
önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alap-
ján megfelelő segítséggel filmet forgatni, 
a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is alkalmazni, 
a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 
 

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képvise-
lőit, 
a kamera működését, 
a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 
a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
a munkavédelmi tudnivalók. 
A tanuló legyen képes: 
saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok ösz-
szefüggéseit, 
bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban áb-
rázolni, 
spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
konkrét eseményt előzetes szempontok alapján megörökíteni, 
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos al-
kalmazására, vágóképek kiválasztására, 
a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépí-
teni, 
a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehető-
ségeket alkalmazni, 
storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hang-
anyaggal ellátott filmet készíteni, 
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a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően 
alkalmazni, 
a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, igé-
nyes módon webes felületen bemutatkozni (honlap), 
együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, al-
bum), 
a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kéz-
műves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismere-
tek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalko-
tás képességének megalapozása. Célja továbbá a munkakultúra, a feladattuda-
tos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és gyakorlati 
ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a 
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a környezetharmo-
nikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés, –megőrzés igé-
nyének kialakítása. 
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széles-
körű megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a minden-
napi életben és a modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra ki-
emelkedő alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcioná-
lis területeit, a felhasználható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközö-
ket, használatukat, a készítési technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Fel-
adata emellett az ismeretek alkotó jellegű alkalmazásának elsajátítatása, a múlt ér-
tékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való szerves beépítési lehetőségeinek 
felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és ipar-
művészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat mé-
lyítése. Más korok és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a 
látásmód szélesítése, az empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és 
a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyá-
nak felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a helyes 
felhasználói és fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen 
keresztül a manuális és konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység 
és ítélőképesség mélyítése, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfe-
deztetése. A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka baleset– és környezet-
védelmi előírásainak megismertetése. 
Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az 
alapfok és a továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtő-
munkára, a rekonstruálás és az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó 
elméleti és gyakorlati témakörök, tartalmak komplex szemlélettel, egymással szinté-
zisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők meg a tanítás folyamatában. Az élmény-
szerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt könyv-
tár–, múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a műhelymunkába. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő 
területeit, 
a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit, 
az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
az anyag és formaalakítás módjait, 
a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 
az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 
A tanuló legyen képes: 
pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
a megismert eszközök megfelelő használatára, 
az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék lét-
rehozására, 
egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 
tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfede-
zésére és megfogalmazására, 
a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai 
igények alapján, 
a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításá-
nak szempontjait, 
a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját 
életében, 
a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, kifejező-
eszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és 
társítási lehetőségeit, 
a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 
a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépí-
tésének lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába, 
a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit. 
A tanuló legyen képes: 
az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalma-
zására, a környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 
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önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, al-
kalmazására, 
tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
a tapasztalatok alkotó felhasználására, 
tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájá-
nak igényeihez igazítva továbbéltetni, 
a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

Szobrászat és kerámia tanszak 
 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális 
műveltség megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati isme-
reteknek az átadása, melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia 
tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, szín-
tani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely fel-
készít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.  
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megis-
mertetése, a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a 
tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a 
munkaszervező készségek, képességek kialakítása.  
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások 
kivitelezési módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerá-
mia műterem felszerelésének megismertetése.  
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatá-
nak megtanítása, kéziszerszámok készítése. 
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszaka-
dás lehetőségeinek bemutatása. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  
a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 
a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasz-
nálási területét, a készítés technikáját,  
a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
a balesetvédelmi szabályokat, 
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 
életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyama-
tába, 
a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 
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a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 
domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész mun-
káig, 
saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 
a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 
együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 
A tanuló rendelkezzen: 
a plasztikai formálás készségével, 
saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a szobor– és kerámiakészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb állomá-
sait, 
a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 
egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 
a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét, 
a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok 
előírásszerű kezelését, 
a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr viszonyla-
tában, 
a legfontosabb munkavédelmi teendőket.  
A tanuló legyen képes: 
munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni,   
a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és díszítmény szempontja szerint, 
ismereteit, pozitív élményeit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 
a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni, 
a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni, 
a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, 
simító, gipszelő szerszámok…) előállítani, 
a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni, 
a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállítani, 
tervezett, igényes munkát végezni, 
önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében, 
terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjeleníteni, 
a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani, 
a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 
a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átírni, 
domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 
különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 
a célt és az eredményt összevetni, 
biztonsági és balesetvédelmi előírásokat betartani. 
 
 
Textil- és bőrműves tanszak 
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Textil- és bőrműves műhelygyakorlat 

A textil– és bőrműves műhelygyakorlat célja megismertetni a textil– és bőrművesség 
azon elméleti és gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló 
tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a 
manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, –megőrzésre nevelés, az eszté-
tikai és a konstruktív érzékenység, a textil– és bőrműves műhelymunka iránti nyitott-
ság kialakítása. 
A műhelygyakorlat feladata irányított tárgyelemzéseken, tervezési és alkotói folya-
matokon keresztül a harmonikus környezet–, a tárgykultúra iránti igény kialakítása. 
Az esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele. Feladata to-
vábbá a vizuális alkotó gyakorlattal párhuzamosan olyan alapozó és speciális isme-
retek, készségek biztosítása, melyek lehetővé teszik a fenti célok megvalósulását. 
Feladata megismertetni a tanulót a textil– és bőrművesség történetével, sajátos ki-
fejező eszközeivel, esztétikai törvényszerűségeivel. A textil és a bőr felhasználási terü-
leteivel, a tárgyformálás hagyományos és új anyagaival, az anyagok tulajdonsága-
ival, az alkalmazott eszközök típusaival. Feladata továbbá a művészeti területekhez 
kapcsolódó élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés biztosítása, az önművelés és 
önkifejezés képességének fejlesztése. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a textil és a bőr fontosabb felhasználási területeit, 
a textilből és bőrből készíthető tárgyak körét, 
az alkalmazott anyagok alapvető tulajdonságait, a kéziszerszámok használatát, 
a tervezés és a kivitelezés fő folyamatait, 
a pontos vágás és ragasztás alapjait, 
az egyszerű kézi varrott összeerősítéseket textilen, vékony bőrön, 
az egyszerű hímző öltések készítését, 
a rátétes díszítést, 
az egyszerű nyomhagyási technikákat, a festést, batikolást, 
a fonatok készítését, 
a nemezelés, a szövés és az egyszerű textiltechnikák alapjait, 
a domborítást, 
a szíjkészítés alapjait, fűzések egyszerű formáit, 
a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
önálló tárgyalkotásra, 
véleményalkotásra, tárgyelemzésre, 
az eszközök rendeltetésszerű használatára, 
az elsajátított ismereteket, technikákat az alkotás folyamatában alkalmazni, 
a helyes munkamenet betartására, 
együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
a munkavédelmi szabályok következetes betartására. 
 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
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a textil– és bőrművesség történeti alakulásának legjelentősebb korszakait, tárgyi em-
lékeit, műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
az anyagok eredetét, feldolgozási módjait, fajtáit, tulajdonságait, 
az eszközök szerszámok típusait, helyes használatukat, 
a tárgykészítés munkafolyamatait, 
a tervezés szempontjait, folyamatát, a mintakészítést, 
az ornamentikaképzés, kompozícióépítés követelményeit, 
a szabás módjait, szempontjait, 
az előkészítő folyamatokat, 
az összeállítás módjait, 
a díszítési módokat, technikákat, 
a varrás, hímzés fajtáit, a nemezelést, a festést, a szövési technikákat, 
a rátétek alkalmazását, a domborítást, a poncolást, a fűzött technikákat és az 
egyéb tanult textil– és bőrműves technikákat, 
a műhelymunka eszközhasználati, munkavédelmi tudnivalóit. 
A tanuló legyen képes 
gondolatait, elképzeléseit alkotó módon tárgyi formában megjeleníteni, 
a megszerzett ismereteket saját munkájába konstruktív módon beépíteni, 
munkájában a funkció–forma–díszítés harmóniáját megteremteni, 
az elsajátított munkafolyamatok igényes elvégzésére, esztétikus termékek létreho-
zására, 
az anyagok, díszítő– és összeállító technikáinak helyes megválasztására, 
a textil, a bőr és más anyagok egymással való kombinálására, 
a hagyományos művészeti területek értékeit napjaink követelményeihez igazítva to-
vábbéltetni, 
alkotások elemzésére, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalma-
zására, 
a munka– és balesetvédelmi előírások betartására. 

Választható tantárgyak 

Népművészet 

A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rend-
szerének megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt örök-
sége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen összefüggéseinek fel-
fedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 
A tantárgy feladata a tantárgy iránti nyitottság kialakítása, az általános néprajzi, 
népművészeti ismeretek átadása. Feladata emellett a hagyományos népi kultúra 
és értékrendszer bemutatásával a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való vá-
laszkeresés, a közösségi érzés mélyítése, az egyén helyének, szerepének tudatosí-
tása, a hovatartozás–tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése, értelmi és érzelmi 
ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség, 
az empátia és a tolerancia mélyítése. 
A népművészet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjá-
hoz, a vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakor-
lati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik 
kapcsolatot találni a társművészetek felé is. 
A népművészet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szerve-
sen beépíthető a többi tantárgy oktatási folyamatába is. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 
az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet alapjait, 
a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
tárgyalkotás szerepét, területeit, 
a népi építészet fontosabb jellemzőit. 
A tanuló legyen képes: 
a népi kultúra értékeinek befogadására, 
az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések megérté-
sére, 
a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt pár-
huzamot vonni. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a népművészet fogalmát, területeit, 
a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 
a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
a magyar nép, és a népművészet táji, történeti tagolódását, 
a díszítőművészet eszközrendszerét, 
az alapvető néprajzi szakirodalmat. 
A tanuló legyen képes: 
a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismeré-
sére és megfogalmazására, 
az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 
megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 
Művészettörténet 

A művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé 
és nyitottá tétele a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A ta-
nuló világos kifejező– és érvelési képességének fejlesztése a közös műelemzéseken 
és az egyes korokra jellemző legfontosabb stílusirányzatokon keresztül. A már meg-
ismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, a korszakok formanyel-
vének, stílusjegyeinek vizsgálata. Célja továbbá a művészettörténet emlékanyagá-
ban való eligazodás elősegítése, az ismeretek beépítése a tanuló életébe és mun-
kájába az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, 
technikák, eljárások megismerésével. 
A tantárgy feladata a világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. 
A művészet kultúrában és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a mű-
vészet folytonosságának és korról korra változó jellegének feltárása, az egyes művé-
szettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítása. Feladata továbbá a 
kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyának bemutatása a művészeti ágak 
kapcsolatának, érzékeltetése a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok közötti 
közlekedés lehetőségeinek, megmutatásával. Az önálló tájékozódás képességé-
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nek, az ismeretszerzés igényének kialakítása. Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűj-
temények, kiállítások látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség előhí-
vása. A művészetek formanyelvének, a legjellemzőbb kifejezőeszközöknek és kom-
ponálásmódoknak megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és jel-
lemző alkotásainak bemutatása az őskortál napjainkig. 
A művészettörténet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés prog-
ramjához, a vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és 
gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor 
igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is. 
A tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető 
a többi tantárgy oktatási folyamatába is. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét műal-
kotásokban, 
a művészettörténeti korok, korszakok, irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelke-
dőbb alkotóit, alkotásait. 
A tanuló legyen képes: 
műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, 
eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatok-
ban, 
a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjel-
lemzőbb alkotások tükrében, 
tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat. 
A tanuló legyen képes: 
összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
reálisan értékelni önmaga és mások munkáját, eredményeit és a sokszínűséget, 
összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásai-
kat, 
felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy– és környezetkultúra világából, 
önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fej-
lesztésével más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 
 

Színművészeti-bábművészeti ág 

 
Az alapfokú színművészeti-bábművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figye-
lembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–drama-
tikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt von-
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zódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kife-
jező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártas-
ság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és zá-
róvizsgára. 
A képzés lehetővé teszi mindkét területen 
A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 
Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felis-
merésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 
Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 
Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 
(bábjátékban) való alkalmazását 
Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 
Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások ál-
tal bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 
A színművészet területén különösen  
Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalma-
zását differenciált feladatokban 
A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 
megismerését 
A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 
A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
A bábművészet területén különösen 
Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt; 
Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált fel-
adatokban; 
A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés 
jellemzőinek megismerését 
A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 
Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 
 
A képzés struktúrája 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
Főtárgy: dráma és színjáték 
Kötelezően választható tantárgyak:  
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 
Bábjáték tanszak 
Főtárgy: bábjáték 
Kötelezően választható tantárgyak: 
bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
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zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 

Óraterv 

Színjáték tanszak 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Kötelezően választ-
ható tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantár-
gyak 

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

Összes óra 2–4 2–4 
4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–6 4–6 
4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

 
 
 
Bábjáték tanszak 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Elő-
képző 

Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Kötelezően választ-
ható tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantár-
gyak 

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

Összes óra 2–4 
2–
4 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–6 4–6 
4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

4–
6 

 
A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális 
óraszámra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális tel-
jesítéséhez szükséges időre utalnak. 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele 
mellett a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcso-
lódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen 
felül tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, 
ha a beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 
órában önálló tantárgyként oktatja az iskola. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik szám-
jegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák 
Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 
A színházi műfajok felismerése 
A szöveg– és előadás elemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 
fázisainak, főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 
Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 
Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 
Színházi improvizáció 
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 
Előadásban (játékban) szerepek megformálása 
A rendezői instrukciók mentén végzett munka 
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás 
során 
Színházi előadások elemzése, értékelése 

Személyes kompetenciák 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
Módszerkompetenciák 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 

Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák 
Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 
Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 
A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 
A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 
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A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megisme-
rése, alkalmazása 
A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, 
alkalmazási lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése 
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 
A bábszínház működési struktúrájának megismerése 
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 
A partnerekkel való alkotó együttműködés 
A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 
Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 
Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkal-
mazása 
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának 
indokolása, megvalósítása (tanári segítséggel) 
Tanári/rendezői instrukciók fogadása 
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 
Különféle szerepek megformálása 
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

Személyes kompetenciák 
Kézügyesség 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 

Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 

Módszerkompetenciák 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 
 
Dráma és színjáték 
 
A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül 
is elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a 
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drámán és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kom-
munikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresz-
tül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és 
a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.  
A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékeny-
ség élményén, a játék örömén keresztül érjük el. 
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló vál-
jon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi 
együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok 
létrehozatalára. 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a csoportos játék szabályait 
az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 
a megismert ritmushangszerek használatát 
a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekda-
lokat, gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből leg-
alább egyet) 
egyes drámajátékok szabályait 
Legyenek képesek 
adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 
a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban 
való aktív részvételre 
legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 
a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 
a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
társaikkal való együttműködésre 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 
a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 
irányú fejlettségének mértékét 
a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköz-
tára ez irányú fejlettségének mértékét 
az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 
kapcsolatában 
a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját öt-
letei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésé-
nek előkészítésében 
azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőesz-
közeit, amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotás-
ban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak 
Legyenek képesek 
figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 
társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 
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a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 
személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 
drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatte-
remtésre 
pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 
a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizá-
lásra 
saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 
érzékelésére, a tér kreatív használatára 
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondola-
tai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészíté-
sében 
társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív köz-
reműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 
megfogalmazására 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 
a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 
egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakor-
lati jelentőségét és hatását 
a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 
technikákat 
a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 
Legyenek képesek  
koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, pró-
bamunkában, előadásokon 
a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság ta-
nulmányozására, 
színházi improvizációra 
az improvizációk elemzésére, értékelésére 
egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 
alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 
rendezői instrukciók mentén végzett munkára 
drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 
 

Beszéd és vers 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszé-
dük oldottá, természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi mun-
kájukban egyaránt – az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– 
könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel 
az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a vers– és prózamondás mint 
önálló pódiumi műfaj iránt. 
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A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, 
játékos feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak ké-
pessé a magyar nyelv magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások 
értő befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpre-
tálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön be-
fogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
az általában érvényes hangsúly–szabályokat 
az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
a szövegválasztás alapvető kritériumait 
a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 
a testbeszéd jeleit 
a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 
saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
Legyenek képesek 
a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében 
hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 
a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésé-
nek felismerésére 
a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  
mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 
önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 
a kommunikációs csatornák eleven használatára 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 
a beszéd dallamának változatait és kifejező  erejét 
a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 
a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 
a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 
a pódiumművészet történetét, kialakulását,  és ismert alakjait  
a pódiumi műfajokat  
Legyenek képesek 
dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazá-
sára 
önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 
saját repertoár–építésre 
a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 
 

Mozgás és tánc 



527 
 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással tör-
ténő önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető 
mozgástechnikai elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés 
eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi helyzetekben megvaló-
suló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy cso-
portos mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük 
lehetőségeit, a mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét 
különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 
az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 
Legyenek képesek 
a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 
elvégzésére,  
a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  
az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 
karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 
néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy ko-
reográfia előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 
a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 
tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 
rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 
 
 
 
 

Zene és ének 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen 
alapuló éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatá-
nak elsajátítása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismer-
jék a zenei stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés 
színházi műfajokra és a zene színházi felhasználásának lehetőségeire. 
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A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei 
megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során 
azok kreatív alkalmazására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
az egyszerűbb ritmusképleteket 
az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 
a főbb zenei stílusokat és műfajokat 
Legyenek képesek 
adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 
egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 
egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékeny-
ségek során 
a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 
a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 
Legyenek képesek 
az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátossá-
gainak megfelelő előadására 
saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson ke-
resztül 
az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– 
és gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 
a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben 
való érvényesítésére, adottságainak megfelelően 
 
Színházismeret 
 
A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült 
nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk 
és a csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék 
azokat a színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  
Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 
évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősor-
ban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a 
középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadások-
ban leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 
tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, 
illetve a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, 
módszerekről pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, játékos formák segít-
ségével szerezhetnek személyes tapasztalatokat. 
A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások te-
remthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet 
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felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpont-
jában a továbbképző szakaszban egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb 
évfolyamokon főként gyermek– és diákszínjátszó előadások közös megnézése, ad-
dig a felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan 
kiválasztott felnőtt színházi előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadáso-
kat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges cé-
lunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, össze-
tevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozato-
san felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön 
a színházi alkotóelemeket (pl.: alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jel-
mezek, kellékek, világítás), azok hatását 
azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 
a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl.: játéktér, 
főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 
Legyenek képesek 
színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 
előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 
saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert 
fogalmi készlet segítségével 
annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a né-
zőre 
a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl.: szövegmondás, mozdulat, 
gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek), 
a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátossá-
gait, felhasználási lehetőségeit, 
a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl.: drá-
mai formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 
kapcsolódásukat,  
az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a né-
zői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 
Legyenek képesek 
egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl.: alapanyag, tér, jel-
mez, zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának 
felismerésére 
a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, il-
letve formai) konvenciórendszer szerint 
saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon ér-
velni az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 
egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírás-
ától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 

Bábjáték 
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A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési 
formát élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés fel-
adata, hogy biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészített egy-
szerűbb kivitelezésű bábok használatára, képességeik szerint nagyobb technikai tu-
dást igénylő bábtechnikák megismerésére és alkalmazására, a megszerzett ismere-
tek bővítésére és a kialakított készségek továbbfejlesztésére. Biztosítson lehetőséget, 
továbbá csoportos produkciók létrehozására és bemutatására, de a kísérletezést 
szolgáló tevékenységformákra is.  

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék  
a tér irányait 
a tér átalakításának és használatának változatos lehetőségeit  
a tárgyakkal történő hangkeltés lehetőségeit a termés– vagy terményfigurák készí-
tésének lehetőségeit 
a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési lehe-
tőségeit 
Legyenek képesek 
csoportos térkialakításra 
tanári instrukciók követésére  
a mese folyamatának követésére 
történetalkotásra  
mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására, azok használatára 
a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére 
mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására  
terménybábok készítésére, játékba helyezésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a bábjáték meghatározó tradícióit  
az alapvető bábtípusokat és bábtechnikákat 
a főbb bábszínpad–típusokat 
az általuk használt bábu felépítését, főbb alkotórészeinek elnevezését 
a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd – és mozgásgyakorlatokat  
az alapvető improvizációs technikákat  
az alapvető szakkifejezéseket (pl.: paraván, mozgatókereszt, gapit) 
Legyenek képesek 
a tanári instrukciók mentén végzett munkára 
a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló elvég-
zésére 
testtudatos mozgásra 
a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére 
a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, megismétlé-
sére 
egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására 
az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékeny-
ségre, eszközhasználatra 
a lényegkiemelésre  
improvizációra 
verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására 
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a partnerekkel alkotó együttműködésre 
bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető látvány-
elemek (bábu, díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe 
adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komp-
lex játék (jelenet vagy jelenetsor vagy előadás) formájában 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a polgári–művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit 
a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatá-
sát 
az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását 
a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét 
a bábszínház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket 
Legyenek képesek 
bonyolult szerkezetű (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és alkalma-
zására 
az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására 
a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre 
a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások já-
tékában is 
az általa használt bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására 
különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyé-
niségük érvényesítésére 
az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára 
egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, előadására 

Bábkészítés 

A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók 
képzelőerejét, fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók megismerhes-
sék a bábkészítés során a tárgy bábuvá alakításának élményét. A képzés feladata, 
hogy a tanulók képességeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve fejlessze vizu-
ális érzékenységüket, kifejezőkészségüket, alkotóképességüket, bővítse technikai tu-
dásukat, jártasságukat. 
A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték főtárggyal összhangban az ott alkal-
mazásra kerülő bábok, kellékek, díszletek előállítását is szolgálja. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a bábkészítés alapvető szakkifejezéseit (pl.: felülről, alulról, hátulról mozgatott, sík és 
plasztikus báb) 
az egyes bábmozgatási technikák működési elvét, és elkészítésének egyszerűbb vál-
tozatait (pl.: merevpálcás sík marionett, hátulról mozgatott, bábfejbe beépített mar-
kolatú báb, kesztyűbáb ötujjas kesztyűre épített bábfejjel) 
a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl.: jelenetelemzésen alapuló figura 
látványterve, bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések 
egymásra épülő sorrendjének eldöntése, kivitelezése) 
az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat 
a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat 
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az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit 
a rögtönzött báb fogalmát 
Legyenek képesek 
az alapvető bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra 
a kivitelezési munka fázisainak követésére 
kreatív anyaghasználatra, megmunkálásra 
a tárgyak átlényegítésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerű figurák 
megalkotására 
az alapvető anatómiai arányrendszereknek megfelelő figurák tervezésére és kivite-
lezésére 
a képi sűrítésre 
a csodás elemek egyszerű technikai megoldásainak (pl. sík átváltozó–báb) alkal-
mazására 
egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során a stílusegység 
megtartására 
saját elképzeléseinek megvalósítására tanári segítséggel vagy önállóan 
rögtönzött bábot készíteni 
az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerű díszletelemekkel (pl.: áll-
ványra szerelt sík hátterek, függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak) 
az általa készített bábu használatára 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a bábkészítés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemző tulajdonságát, megmun-
kálásának eljárásait 
az egyes bábmozgatási technikák elkészítésének bonyolultabb változatait is (pl.: zsi-
nóros marionett, bunraku, kétpálcás vajang) 
az általa készített bábu kultúrtörténeti gyökereit 
Legyenek képesek 
az alapvető bábtípusokhoz (kesztyűs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni stí-
lusú báb tervezésére és elkészítésére, a technikai megoldások továbbfejlesztésére 
az anatómiai arányrendszerektől eltérő figurák tervezésére, kivitelezésére 
az absztrakcióra, a stilizálásra 
a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb 
technikai megoldásainak alkalmazására  
egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során saját, egyéni stí-
lus kialakítására, stílusegységre, az attól eltérés megindokolására  
saját elképzeléseinek önálló megvalósítására 
a tervezés során más területeken szerzett ismereteinek (pl.: gyermekjátékok, viselet, 
divat) beépítésére 
az általa készített bábu használatára, működtetésére a saját maga kialakította já-
téktérben (pl.: kisméretű dobozszínház, térbeli domborzatok marionett bábhoz, tér-
beli, állványra szerelt díszletek kesztyűbábhoz). 
 
Beszéd és vers 
 
A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszé-
dük oldottá, természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi mun-
kájukban egyaránt – az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– 
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könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel 
az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a vers– és prózamondás mint 
önálló pódiumi műfaj iránt. 
A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, 
játékos feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak ké-
pessé a magyar nyelv magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások 
értő befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpre-
tálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön be-
fogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
az általában érvényes hangsúly–szabályokat 
az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
a szövegválasztás alapvető kritériumait 
a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 
a testbeszéd jeleit 
a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 
saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
Legyenek képesek 
a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében 
hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 
a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésé-
nek felismerésére 
a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  
mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 
önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 
a kommunikációs csatornák eleven használatára 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 
a beszéd dallamának változatait és kifejező  erejét 
a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 
a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 
a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 
a pódiumművészet történetét, kialakulását,  és ismert alakjait  
a pódiumi műfajokat  
Legyenek képesek 
dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazá-
sára 
önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 
saját repertoár–építésre 
a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 
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Mozgás és tánc 
 
A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással tör-
ténő önkifejezés fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető 
mozgástechnikai elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés 
eredményeképpen a tanulók legyenek képesek színházi helyzetekben megvaló-
suló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy cso-
portos mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük 
lehetőségeit, a mozgásban fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét 
különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 
az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 
Legyenek képesek 
a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 
elvégzésére,  
a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  
az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 
karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 
néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy ko-
reográfia előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 
a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 
tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 
rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 
 
Zene és ének 
 
A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen 
alapuló éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatá-
nak elsajátítása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismer-
jék a zenei stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés 
színházi műfajokra és a zene színházi felhasználásának lehetőségeire. 
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A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei 
megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során 
azok kreatív alkalmazására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
az egyszerűbb ritmusképleteket 
az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 
a főbb zenei stílusokat és műfajokat 
Legyenek képesek 
adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 
egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 
egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékeny-
ségek során 
a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 
a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 
Legyenek képesek 
az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátossá-
gainak megfelelő előadására 
saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson ke-
resztül 
az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– 
és gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 
a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben 
való érvényesítésére, adottságainak megfelelően 
 
Színházismeret 
 
A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült 
nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk 
és a csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék 
azokat a színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  
Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 
évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősor-
ban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a 
középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadások-
ban leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi 
tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, 
illetve a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, 
módszerekről pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, játékos formák segít-
ségével szerezhetnek személyes tapasztalatokat. 
A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások te-
remthetnek alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet 
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felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpont-
jában a továbbképző szakaszban egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb 
évfolyamokon főként gyermek– és diákszínjátszó előadások közös megnézése, ad-
dig a felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan 
kiválasztott felnőtt színházi előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadáso-
kat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges cé-
lunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, össze-
tevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozato-
san felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön 
a színházi alkotóelemeket (pl.: alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jel-
mezek, kellékek, világítás), azok hatását 
azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 
a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl.: játéktér, 
főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 
Legyenek képesek 
színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 
előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 
saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert 
fogalmi készlet segítségével 
annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a né-
zőre 
a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl.: szövegmondás, mozdulat, 
gesztus, mimika, akció, zenei– és látványelemek), 
a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátossá-
gait, felhasználási lehetőségeit, 
a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl.: drá-
mai formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 
kapcsolódásukat,  
az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a né-
zői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 
Legyenek képesek 
egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl.: alapanyag, tér, jel-
mez, zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának 
felismerésére 
a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, il-
letve formai) konvenciórendszer szerint 
saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon ér-
velni az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 
egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírás-
ától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 
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A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és témakörei a 
régi tanterv szerint 

 
Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 
záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészült-
sége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve párban - a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 
tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tan-
tárgyból a vizsga alól felmentés adható. 
 Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szer-
vezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az 
iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal 
tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 
Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyan-
ként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre vég-
ződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osz-
tályzat a döntő. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valam-
ennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
Zeneművészet 
A művészeti alapvizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga tartalma 
Szólfézs 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 
Diktálás, elemzés 
a) feladat 
Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 
vagy 4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni 
a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: 
forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal ti-
zenkétszer hangozhat el. 
Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése 
és elemzése 
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, 
nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve köny-
nyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kul-
csot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funk-
ciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-fel-
bontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer 
hangozhat el. 
b) feladat 
Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 
vagy 4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni 
a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni 
a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 
Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 
befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, 
nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt 
lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegy-
zést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat 
el. 
 
Szolfézs főtanszak 
 
Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 
A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott 
és éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violin-
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kulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stí-
lus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor han-
gozhat el. 
Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hang-
tól a tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint át-
kötések. Az idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 
és hangnemi kitérés, esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegy-
zést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
„B” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 
Hangközmenet lejegyzése 
10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, 
kis és nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni 
a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangköz-
lánc zongorán hatszor hangozhat el. 
Hangzatlejegyzés 
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése 
és lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordítá-
saik, valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, elő-
jegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél 
az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 
Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 
elemzése 
Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 
elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jel-
lemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 
Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész 
hangtól a tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordula-
tokat, átkötéseket. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
 
Szolfézs főtanszak  
 
Hangközmenet lejegyzése 
10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérések-
kel. Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, 
elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el. 
Hangzatlejegyzés 
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hang-
nemi kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással 
együtt. Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmó-
niát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A 
harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 
Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, 
és elemzése 
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Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 
elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jel-
lemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 
Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, 
dallami fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és modulá-
ció. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. 
Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
 
 
 
Zenetörténet-zeneirodalom 
 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 
A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jel-
lemzése és zenei jellegzetességei. 
A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 
hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit 
[táncok, táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két 
- a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 
Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy 
vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei). 
A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zene-
szerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika kor-
szakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző 
formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a 
szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán keresztül; a 
vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példá-
val; két különböző műfajú művének részletes bemutatása. 
 

Zeneelmélet 
 
„A” tagozat 
Hangszer és magánének főtanszak 
Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 
Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
Formatani elemzés kottakép után. 
Zeneelmélet főtanszak 
Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 
Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
Formatani elemzés kottakép után. 
A szóbeli vizsga tartalma 
 
Szólfézs 
 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 
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A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hang-
szerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje 
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizott-
ság egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb álta-
lános zenei kérdéseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
 

Szolfézs főtanszak 

Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnév-
vel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak 
az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, 
átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hang-
nemi kitérés, moduláció is. 

A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei sze-
melvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 
századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje 
ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizott-
ság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 
kérdéseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
„B” tagozat 
Hangszer, magánének főtanszak 
Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnév-
vel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az 
egész hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, 
átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 
A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hang-
szerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje 
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizott-
ság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 
kérdéseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
 

Szolfézs főtanszak 
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Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnév-
vel; az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhat-
nak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, 
triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és 
hangnemi kitérés, moduláció is. 
A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei sze-
melvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 
századig) - ezek közül hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó is-
merje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, 
tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. - A ta-
nuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kér-
déseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
Zenetörténet-zeneirodalom 
 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 
Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 
tartalmaz. 
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizott-
ság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 
kérdéseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
Zeneelmélet 
 
„A” tagozat 
Hangszer és magánének főtanszak 
Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 
Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 
Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 
Formatani elemzés kottakép után. 
Zeneelmélet főtanszak 
Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 
V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 
A fentiek zongorázása diktálás után. 
Zongorázás számozott basszusról. 
Formatani elemzés kottakép után. 
A gyakorlati vizsga tartalma 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, 
illetve kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 
 
 
 
Furulya 
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„A” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnem-
gyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Fu-
rulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 
Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kama-
raműből is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de 
Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: 
F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 
furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 
Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etű-
dök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 
Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kama-
raműből is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és 
Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: 
Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 
Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

 

 

Fuvola 
 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kö-
tet/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 vala-
melyik 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 olvasógyakor-
latok 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” tagozat 
Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 
60-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 
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Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kama-
ramű is (Dancla: Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sona-
tina [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év kla-
rinétmuzsikája] Barokk és klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Va-
dászkórus [Kis előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: 
Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 
13., 27., 28., 30., 74, nehézségi szintjén). 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 
86-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi 
szintjén). 
Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kama-
ramű is (Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal 
szöveg nélkül, (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), 
Donizetti: Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, 
Leopold Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: 
Devienne: 6 duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes 
Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
 
 
Ütőhangszerek 
 
„A” tagozat 
Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; 
Keune: Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 
Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád ne-
hézségi 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., Mik-
rokozmosz 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 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 
5.,14.; Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 
Egy skála hármashangzat-felbontással. 
Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok 
tánca; Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 
Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-
tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 
5., 6. nehézségi szintjén). 
Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 
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Gitár 
 
„A” tagozat 
Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, 
nr. 3., 4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 
1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 
Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Ma-
gyar honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szend-
rey-Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasz-
szikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai romantikus szerzők darabjai: F. 
Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. 
századi darabok Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 
Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 „B” tagozat 
Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 
nr. 13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 
13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 
Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Mi-
lán: 6 Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: 
d-moll prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 
5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: 
Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 
XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-
Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 
 
Zongora 
 
„A” tagozat 
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 
prelúdium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsi-
kája nehézségi szintjén). 
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 
könnyű szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, 
Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-
II. kötet nehézségi szintjén). 
Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmo-
dozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 
XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kroma-
tikus invenció IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab: 
Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis 
prelúdium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 
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Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szoná-
ták A Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beetho-
ven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 
Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szint-
jén). 
XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokoz-
mosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

Orgona 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab előadása a következőkből (az egyik lehetőleg 
triós tétel vagy korálelőjáték legyen. 
Egy XII. vagy XIII. századi kismestertől származó kompozíció (Lübeck: c-moll prelú-
dium és fúga, Bruhns: (kis) e-moll praeludium, g-moll praeludium, Buxtehude-korál-
előjátékok, Kittel-prelúdiumok, Krebs-triók nehézségi szintjén). 
Egy előadási darab J. S. Bachtól (8 kis prelúdium és fúga BWV 553-560, korálelőjáték 
az Orgelbüchlein-ből BWV 599-644, (kis) c-moll prelúdium és fúga BWV 549, C-dúr 
prelúdium és fúga BWV 531, vagy egy könnyebb triós tétel, pl.: G-dúr trió BWV 586 
nehézségi szintjén). 
Egy romantikus orgonamű (Franck: L’Organiste II. kötet, Schumann: Négy vázlat, 
Liszt: Angelus, Consolations, Brahms korálelőjátékainak nehézségi szintjén). 
Egy XX. századi vagy kortárs mű (Vierne: 24 pièces en style libre op. 31, Dupré: 
Cortège et Litanie, Kodály: Organoedia, Koloss: III. és IV. partita nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 
„B” tagozat 
Három előadási darab: egy közepes nehézségű barokk kompozíció (lehetőleg pre-
lúdium és fúga), egy romantikus stílusú vagy egy XX. századi mű, és egy triós vagy 
korális tétel (triós korálelőjáték vagy korálelőjáték). 
A XVII. és XVIII. századi irodalomból választott prelúdium és fúga, variációs szvit (Bux-
tehude: [kis] F-dúr Toccata és fúga, g-moll prelúdium és fúga, Bruhns: [nagy] e-moll 
praeludium, Bach: [kis] e-moll prelúdium és fúga BWV 533, d-moll prelúdium és fúga 
BWV 539, c-moll partita BWV 767, e-moll partita BWV 770 nehézségi szintjén). 
Egy triós tétel vagy korálelőjáték (egy Bach triós-korál, illetve Telemann vagy 
Homilius triós szerkezetű darabjainak nehézségi szintjén). 
Egy romantikus mű (Liszt: Gyászóda, Choral, Franck: Pastorale, Reger: korálelőjáté-
kok, d-moll toccata nehézségi szintjén). 
XX. századi, illetve kortárs szerzők művei (Kodály: Csendes mise, Antalffy: Madonna, 
Pikéthy: G-dúr toccata, Hidas: Fantázia, Koloss: Réflexions, II. partita nehézségi szint-
jén). 
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 
 
 
Hegedű 
 
„A” tagozat 
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Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 
38, vagy Mazas: Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 
Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beetho-
ven: Menuett és Trió, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr 
koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi 
szintjén). 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 „B” tagozat 
Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 
A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études 
speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi 
szintjén). 
Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 
könnyebbek szintjén). 
Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, 
Járdányi: Magyar tánc. Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 
Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll 
Koncert I. tétel Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, 
Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta 
nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
Magánének 
 
„A” tagozat 
Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a kakas 
már..., Zöld erdőben, zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. 
kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén). 
Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: 
Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és 
legény, Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi szintjén). 
Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, 
Az elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, 
ha végül válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak ne-
hézségi szintjén). 
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 
„B” tagozat 
Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán..., Ludaim, 
ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén). 
Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma; 
Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergo-
lesi: Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. 
operából, illetve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi szintjén). 
Egy romantikus dal (Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; 
Áldás; Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harma-
tos reggel, illetve A dal mesterei VII/c, Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok 
darabjai nehézségi szintjén). 
Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekda-
lok). 
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A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
A művészeti záróvizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga tatalma 

Szólfézs 
 
„A” tagozat 
Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 
Diktálás, elemzés 
Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átla-
gos zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmaz-
hat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 
elemzés szempontjai: formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadás-
módra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, 
késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 
Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre 
meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet 
átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 
 
 
 
Szolfézs főtanszak 
 
Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek vál-
tozatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordul-
hat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhan-
got. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartal-
mazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy modulá-
ció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 
a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 
 
Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek vál-
tozatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordul-
hat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhan-
got. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartal-
mazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy modulá-
ció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 
a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
 

Szolfézs főtanszak 
 
Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és 
ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre 
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meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idé-
zet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami 
és ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és 
a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
 
Zenetörténet-zeneirodalom tanszak 
 
Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. 
A többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (truba-
dúr, trouvére, Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, 
jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későrene-
szánsz 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 mű-
fajok 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 fel-
sorolása. 
A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 
szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemuta-
tása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 
Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 
Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). 
A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, impresszi-
onista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia ma-
gyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. 
Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Fel-
szállott a páva - variációk). 
 
Zeneelmélet főtanszak 
 
Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 
Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 
Bach korálelemzése. 
Formatani elemzés a négy év anyagából. 
 

A szóbeli vizsga tartalma 

Szólfézs 
„A” tagozat 
Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 
Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 
hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 
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A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hang-
szerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje 
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
Szolfézs főtanszak 
 
Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, 
hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 
A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemel-
vény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. száza-
dig), ezek közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek 
hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja megha-
tározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak 
Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnév-
vel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kité-
rés vagy moduláció előfordulhat benne. 
A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hang-
szerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje 
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
Szolfézs főtanszak 
 
Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnév-
vel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne 
hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 
A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei sze-
melvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. 
századig) - ezek közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje 
ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 
meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
Zenetörténet-zeneirodalom 
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„A” tagozat 
Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 
Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos 
kérdést tartalmaz. 
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizott-
ság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 
kérdéseket tesz fel. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
Zeneelmélet 
„A” tagozat 
Hangszer, kamarazene főtanszak 
Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 
váltódomináns, 
késleltetések, 
mollbéli akkordok dúrban, 
bőszextes hangzatok, 
könnyebb modulációk, 
formatani elemzés a négy év anyagából. 
Zeneelmélet főtanszak 
Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 
váltódomináns, 
késleltetések, 
mollbéli akkordok dúrban, 
bőszextes hangzatok, 
könnyebb modulációk, 
formatani elemzés a négy év anyagából. 
A gyakorlati vizsga tartalma 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, 
illetve a tanult hangszerből kell tenni. 
 
Furulya 
 
„A” tagozat 
Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüg-
gen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Te-
lemann: Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén). 
Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. szá-
zadi mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus 
szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára ne-
hézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, 
J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szint-
jén). 
Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, 
amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta 
(V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 
nehézségi szintjén). 
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A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 

 

Fuvola 
 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, 
vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 
Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Te-
lemann műveinek nehézségi szintjén). 
Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező 
Imre, Szervánszky Endre műveiből). 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 
1-5., Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény va-
lamelyik darabja nehézségi szintjén). 
Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, 
egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 
Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
 
Klarinét 
 
„A” tagozat 
Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etű-
dök I. nehézségi szintjén); 
Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 
(Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fan-
táziadarab op. 43., Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; 
kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 
2 klarinétra és zongorára nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus 
etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén). 
Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 
(Danzi: Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klari-
nétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: 
Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 

 

Ütőhangszer 
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„A” tagozat 
Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. 
rész 16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakor-
latok 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén). 
Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Róka-
tánc, Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén). 
Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis 
imádság, Joplin: Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. 
d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, 
Sigfried Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén). 
Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallam-
hangszeres műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott da-
rabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 „B” tagozat 
Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 
20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgya-
korlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi szintjén). 
Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 
Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta 
lassú és gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: 
Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven 
chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata 
no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: 
Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén). 
Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nél-
kül kell játszani. 
 
Gitár 
 
„A” tagozat 
Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök 
II. kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. 
nehézségi szintjén). 
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (rene-
szánsz és barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű 
tánctételek (Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuli-
ani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Ro-
mánc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 
XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etu-
den op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök 
nehézségi szintjén). 
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy ver-
senymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: 
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Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: 
Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti 
szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs 
szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Ma-
nuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
 
 
 
Zongora 
 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kama-
ramű. 
Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 
variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: 
Szonáta C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 
Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szo-
náta G. Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 ne-
hézségi szintjén). 
Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, 
Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 
XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi 
szintjén). 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-
moll háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. 
Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén). 
Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta 
KV. 309 nehézségi szintjén). 
Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 
XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, 
Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén). 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
Orgona 
 
„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, korálfantáziák, vagy partita, Lübeck: E-dúr prelú-
dium és fúga, Böhm: d-moll prelúdium és fúga, Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium, 
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Bach: a-moll prelúdium és fúga BWV 543, f-moll prelúdium és fúga BWV 534, concer-
tók BWV 592-596, f-moll partita BWV 766, Walther: h-moll concerto, Partita „Jesu me-
ine Freudé” nehézségi szintjén). 
Egy triós tétel (Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 lehetőleg gyors tétel), vagy triós 
korálelőjáték (nehézségi szint: Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664, Krebs-
triók, Homilius: Christ lag in Todesbanden triós korál nehézségi szintjén). 
Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció (Liszt: Orpheus, Evocation, Schumann: 
B-A-C-H-fúgák, Mendelssohn: A-dúr szonáta, c-moll szonáta, Franck: a-moll Choral, 
Vierne fantázia-darabok, szimfóniatételek, Messiaen: Le banquet céleste, Lisznyai: 
Szent István fantázia nehézségi szintjén). 
 „B” tagozat 
A „B” tagozat követelményrendszere a szakgimnáziumi anyaghoz igazodik. Itt a ta-
nulónak (az „A” tagozathoz képest) a darabok nehézségében, mennyiségében és 
kidolgozottságában is magasabb kritériumoknak kell megfelelnie. 
A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 1) 
egy nagyobb lélegzetű Bach művet, 2) egy triószonáta tételt, 3) egy romantikus mű-
vet és 4) egy XX. századi vagy kortárs darabot. 
Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű (g-moll fantázia és fúga BWV 542, Concertók BWV 
592-596 nehézségi szintjén). 
Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel) Bach 6 triószonátájából BWV 525-530. 
Egy romantikus mű (Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga, D-dúr szonáta, Franck: 
h-moll Choral, E-dúr Choral, Final, Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga nehézségi szint-
jén). 
Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció (Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: 
Nativité - részletek, Antalffy: Változatok néger spirituálékra, Gárdonyi Zsolt: Grand 
Chœur). 
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 
 
Hegedű 
 
„A” tagozat 
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 
versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik 
lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Háromoktávos hangsortanulmány. 
Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, 
Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 
Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 
Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: 
D-dúr - Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: 
Allegro, Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
 
Magánének 
 
„A” tagozat 
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Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már ör-
vendj bús lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., 
V., VI. kötetéből és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 
Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufrieden-
heit, Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 
Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A 
fecske, Glinka: A pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 
Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar 
népzene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa P., Farkas F., 
Fauré, Debussy nehézségi szintjén). 
A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 
„B” tagozat 
Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, 
Vivaldi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 
Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, 
Ridente la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro 
házassága c. operából megfelelő hangfajok áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái ne-
hézségi szintjén). 
Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus 
operaária (Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg 
dalai vagy Puccini: Lauretta áriája nehézségi szintjén). 
Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], 
Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott 
dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén). 
A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
A művészeti alapfvizsga és záróvizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
Fúvóshangszerek 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
Ütőhangszerek 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 
hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken 
(tremoló, előkék), 
több verővel való játék dallamhangszeren, 
különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
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előadásmód, 
árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
változó tempók önállóan és együttesben, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Pengetős hangszerek 
 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
hangminőség, 
hangszerkezelés, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
artikulációk és díszítések megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség, 
technikai felkészültség, 
jobb- és balkéz-technika, 
intonáció. 
 
Billentyűs hangszerek 
 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Vonóshangszerek 
 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
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hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
 
 
Magánének 
 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, 
intonáció, 
helyes ritmus és tempó, 
zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
állóképesség, 
előadásmód, tartalmi érzékenység, 
technikai és művészi megvalósítás, 
hangszínek iránti differenciáló képesség, 
szép, érthető szövegmondás. 
 
Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 
 
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helysírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
 
A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
Táncművészet 
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A balett tanszak vizsgakövetelménye 
A  művészeti alapvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Klasszikus balett 45-50 perc 
 A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 
technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de 
jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok). 
Középgyakorlatok 
különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlat-
sorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gya-
korlatok, a pózok alkalmazásával). 
Allegro 
kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit 
changement, petit échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkal-
mazásával), 
nagy ugrás (sissonne fermée). 
Tourok 
forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou -de- pied II. IV. V. pozícióból, 
tour sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan. 
 A vizsga értékelése 
Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 
technikai biztonság; 
koordinált, esztétikus előadásmód, 
a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 
fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Klasszikus balett 45-50 perc 
 A vizsga tartalma 
 A szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
a köznapi és művészi mozgás, 
a tánc és a társművészetek, 
a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
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a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, ba-
rokk) 
a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 
romantikus balettek, 
klasszikus balettek, 
modern tánc, 
folklórizmus, 
jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 
az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 
technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de 
jambe par terre, fondu, frappé, petits battement, adagio, grand battement jeté 
gyakorlatok, féltalpra, emelkedés és allongé pózok alkalmazása). 
Középgyakorlatok 
különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorla-
tok, gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu, fondu - soutenu, 
adagio, arabesque pózok, grand battement jeté, - pas de bourrée, mint összekötő 
lépés). 
Allegro 
kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, as-
semblé, petit jeté, sissonne simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de chat, 
sissonne ouverte, sissonne tombé alkalmazásával), 
nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90°-on, grand as-
semblé, jeté entrelacé, grand jeté alkalmazásával). 
Tourok 
forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon közé-
pen, tour chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan. 
 A vizsga értékelése 
Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 
technikai biztonság, 
koordinált, esztétikus előadásmód, 
a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 
fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

A modern tánc tanszak vizsgakövetelményei 
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A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz-technika 35-40 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutat-
nak be. 
Jazz-technika 
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 
fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 
mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 
törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 
alulról indított testhullámok - body roll, 
fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 
release - contraction használata, törzsfordításban, 
karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével. 
Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning 
homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 
ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással, 
törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 
törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 
Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 
A vizsga értékelése 
Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
a bemutatott tananyag pontos ismerete, 
a gyakorlatok technikai biztonsága, 
a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 
a kontrakció és a release tudatos használata.  
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 
 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 
Graham-technika, vagy 
Limón-technika, vagy 
Kontakt-technika, vagy 
Modern jazz-technika 35-40 perc 
A vizsga tartalma 
A szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
a köznapi és művészi mozgás, 
a tánc és a társművészetek, 
a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 
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a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 
a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, ba-
rokk), 
a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 
romantikus balettek, 
klasszikus balettek, 
modern tánc, 
folklórizmus, 
jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 
az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
A gyakorlati vizsga tartalma 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutat-
nak be. 
A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 
Graham-technika 
Talajon végzett gyakorlatok 
bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző 
testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok 
brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release al-
kalmazásával. 
Diagonális - haladó gyakorlatok 
walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva. 
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 
Limón-technika 
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben 
a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak 
összekötése folyamatos mozgással. 
Talajgyakorlatok ülő helyzetben 
a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata 
a gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazá-
sával, a gravitáció használata zuhanásokkal. 
Álló középgyakorlatok 
átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével, lendü-
lések, suspension és oppozició kiemelése. 
Diagonális - haladó gyakorlatok: 
folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra tör-
ténő átugrások alkalmazásával. 
Modern jazz-technika 
Bázisgyakorlatok 
paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, 
plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté, 
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll 
izoláció, frappé, adagio, grand battement jeté. 
Középgyakorlatok 
rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand bat-
tement jeté. 
Kis allegrok 
sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 
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Diagonálban haladó gyakorlatok 
földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 
Rövid kombináció a tanult anyagból. 
Kontakt-technika 
Alaptechnika 
egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 
gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a 
földre, 
ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 
Test tudatossági gyakorlatok 
partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 
Térben haladó gyakorlatok 
ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 
A vizsga értékelése 
Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tanult tananyag pontos bemutatása, 
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága. 
Graham-technikában: 
a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 
a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 
Limón-technikában: 
harmonikus, koordinált bemutatás, 
a stílusnak megfelelő előadásmód, 
a technika dinamikai változásainak bemutatása. 
Jazz-technikában: 
harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 
a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 
Kontakt-technikában: 
gördülékeny, puha izomtónus, 
helyes földhasználat, 
a partnerrel való felelős együttműködés. 
 
 
Kortárs tánc tanszak vizsgakövetelményei 
 
művészeti alapvizsga követelményei   
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Kortárs tánc 1. 35-40 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
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A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutat-
nak be. 
Kortárs tánc 1. 
Gerincmozgató fekvő gyakorlatok 
szimmetrikus mozgások, a gerinc szakaszainak izolált mozgatása a természetes S gör-
bülettel harmonizálva és ellentétesen, 
gerincmozgatás és a légzés összehangolásának gyakorlatai. 
Testpozíciók bejáratása 
alapvető testpozíciók - emelkedő nehézségű sorrendben történő gyakorlatai fekve, 
szimmetrikus-aszimmetrikus lépések felhasználása, térdhajlítás, térdelés, demi és 
grand plié, paralel állás, relevé alkalmazásával. 
Törzsgyakorlatok 
vezetett, ejtett, és közepes lendületű mozgások, döntés, hajlítás, nyújtott-hajlított lá-
bon, talpon, féltalpon. 
Lábbal végzett gyakorlatok 
tendu, jeté, frappé, rond de jambe típusú mozgások használata, láb- és törzsmunka 
egyidejű alkalmazása. 
Adagio 
balance, irányok használatával. 
Ugrásgyakorlatok 
ugrások irányokban, diagonálban, jeté, assemblé, sissonne típusú ugrások alkalma-
zása, lábról más testrészre és más testrészről lábra, haladó - nem haladó ugrások 
kombinálása. 
Forgásgyakorlatok 
1/4, 1/2, 3/4, és egész fordulatok, forgások feltámasztási pontok szerint, 
forgások irányok szerint meghatározva, a tanult forgások kombinálása. 
A vizsga értékelése 
Kortárs tánc 1. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tananyag pontos ismerete, 
a testtudat megfelelő elsajátítása, 
a gyakorlatsorok stílusos bemutatása, 
technikai biztonság. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Tánctörténet 10 perc 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Kortárs tánc 2. 35-40 perc 
A vizsga tartalma 
 A szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
a köznapi és művészi mozgás, 
a tánc és a társművészetek, 
a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 
a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 
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a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, ba-
rokk), 
a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 
romantikus balettek, 
klasszikus balettek, 
modern tánc, 
folklórizmus, 
jelentős hazai együttesek repertoárjának jellemző stílusjegyei, 
az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakor-
latokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutat-
nak be. 
Kortárs tánc 2. 
Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 
felgördülések, a gerinc szakaszos mozdítása, a lábak terhelés nélküli mozgatása, ol-
dalt és hason fekvő helyzetek, spirális elfordulások, izolációk. 
Testpozíciókat bejáró gyakorlatok 
Gerinc-szakaszokat megmozgató gyakorlatok 
Lábízületeket bejárató gyakorlatok, álló helyzetben 
paralelek, en dehors, váltott dinamikával, ritmikával. 
Gerinc és lábmozgásokat kombináló gyakorlatok álló helyzetben 
balance helyzetek beiktatása, fordulatok alkalmazása. 
Adagio 
off balance helyzetek, fordulatokkal. 
Forgások 
helyben és kilépéssel. 
Ugrások 
helyben és haladással. 
Diagonál gyakorlatok kombinációs formában. 
A vizsga értékelése 
Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
Kortárs tánc 2. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tananyag pontos ismerete, 
a gyakorlatok stílusos bemutatása, 
a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek ismerete, testtudat, 
a személyiség és kapcsolatteremtés lehetőségeinek használata. 
A néptánc tanszak vizsgakövetelményei 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Folklórismeret  írásbeli: 30 perc 
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                      szóbeli: 5 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Népi játék, néptánc 
előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. ko-
reográfia részletének előadása: csoportosan 5-10 perc  
improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 
A vizsga tartalma 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 
témakörökből áll. 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ 
igénylő feladatokat tartalmaz. 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról. 
 
Folklórismeret: 
Jeles napok, 
Munkavégző ünnepek, 
Az emberélet fordulói. 
A gyakorlati vizsga tartalma 
Koreográfia: 
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia rész-
let, betanított folyamat) csoportos bemutatása. 
Improvizáció: 
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek ta-
nult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (ma-
ximum 3 pár), illetve egyénenként párban. 
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen 
ugyanabból a dialektusból. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
Írásbeli vizsga: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár 
tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
Szóbeli vizsga 
A szokás elhelyezése az évkörben, 
A szokástartalom ismerete (magyarázata), 
Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 
A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 
A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 
a koreográfia ismerete, 
a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 
a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 5-10 perc 
 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Néptánc 
Improvizáció 8-10 perc 
A vizsga tartalma 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
a köznapi és művészi mozgás, 
a tánc és a társművészetek, 
a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, ba-
rokk) 
a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 
romantikus balettek, 
klasszikus balettek, 
modern tánc, 
folklórizmus, 
jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkás-
ságának jellemzői, 
az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 
 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
Improvizáció: 
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze 
tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a ne-
mének megfelelő szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizs-
gázó által szabadon meghatározott táncrendet. 
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zene-
kari felállást, a jellegzetes viseleteket. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár 
tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
 A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 
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A társastánc tanszak vizsgakövetelményei 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama: 
Társastánc 20-25 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombináci-
ókból áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
Társastánc 
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, tech-
nikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 
2 percben. 
Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed Impe-
tus, Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse 
Spin, Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.) 
Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in Line, 
Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, and 
Right Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.) 
Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn motívumokkal.) 
Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and 
Feather Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok alkal-
mazásával.) 
Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward 
Lock, Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with Hes-
itation, Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, Run-
ning Finish motívumok alkalmazásával.) 
Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New 
York/, Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural 
Top, Natural Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 
Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba 
Walks, Side Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements mo-
tívumok alkalmazásával.) 
Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, Spiral, 
Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, 
Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.) 
Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, 
Separation, Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.) 
Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of 
Place Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, 
Link, Whip, Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.) 
A vizsga értékelése 
 A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 
a zene és a tánc összhangjának betartása, 
technikai biztonság, 
a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 
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térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 A vizsga részei 
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 
 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Társastánc 25-30 perc 
 A vizsga tartalma 
A szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
a köznapi és művészi mozgás, 
a tánc és a társművészetek, 
a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 
a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, ba-
rokk) 
a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 
romantikus balettek, 
klasszikus balettek, 
modern tánc, 
folklórizmus, 
jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkás-
ságának jellemzői, 
az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik. 
 A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombináci-
ókból, koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önál-
lóan mutatnak be. 
Társastánc 
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az 
alaplépések variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kom-
binációk formájában, tánconként maximum 2 percben. 
Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open Tele-
mark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, 
Open Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásá-
val.) 
Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, 
Four Step, Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, 
The Chase motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn 
motívumokkal.) 
Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to 
Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az 
alapmotívumok alkalmazásával.) 
Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick 
Run, Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az alapmotí-
vumok alkalmazásával.) 
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Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out 
from Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok 
és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta 
Jaca, Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing 
Feet, Natural Roll motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist, 
Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásá-
val.) 
Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, 
Syncopated Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse 
Cape, Travelling Spins from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left 
Foot Variation, Coup de Pique-, Fregolina-incorporating the Farol, Twists motívumok 
és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple Spin, 
Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.) 
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a tánc-
ból a kombinációt nem kell bemutatni!) 
A vizsga értékelése 
A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a ko-
reográfia pontos kivitelezése, 
a zene és tánc összhangjának betartása, 
technikai biztonság, 
a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 
térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 
Képző- és iparművészet 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, ameny-
nyiben az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
A vizsga tantárgyai: 
rajz-festés-mintázás 
műhelygyakorlat 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 
művészettörténet, 
népművészet 
A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga 
írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy vá-
lasztható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 
amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantár-
gyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott 
helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
 Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán 
megszerzett alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható 
rajz-festés-mintázás tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem 
adható. 
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyan-
ként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre vég-
ződik, a vizsgatantárgy végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat 
tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valam-
ennyi előírt vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
A rajz-festés-mintázás művészeti alapvizsga követelményei 

 A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 
mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező 
képessége, képtárgyalkotó tudása. 
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A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, 
elemző, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a kép-
zőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak 
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismere-
tét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét. 
A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőmű-
vészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának 
fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmá-
nyok...). A tanuló által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megol-
dások. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szaba-
don választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített 
tanulmány témája lehet: 
természetes forma, 
mesterséges forma, 
forma és mozgás, 
forma, tér, szerkezet. 
A vizsga értékelése 
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
képzőművészeti technikákban való jártasság, 
kísérletező készség, 
tervező, feladatmegoldó készség, 
kreativitás, 
manuális készség. 
 
A rajz-festés mintázás  művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 
mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a 
gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, kép-
tárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a 
képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti 
műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudá-
sát. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti techni-
kákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét. 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 
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A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által 
meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába 
foglaló) feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanul-
mányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és színtervek, anyag-
kísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculatter-
vek...), a feladatra adott választ vagy válaszokat. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szaba-
don választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája 
lehet: 
természetes formák, 
mesterséges formák, 
külső vagy belső tér, 
térben megjelenő figura, 
portré. 
A vizsga értékelése 
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
tervező, feladatmegoldó készség, 
képzőművészeti technikákban való jártasság, 
kísérletező készség, 
kreativitás, 
manuális készség, 
művészeti ismeretek, 
esztétikai érzékenység, 
tárgyalkotó készség, 
a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 
 
Grafika 

A grafika művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
grafikakészítés 130 perc 
 A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a 
grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 
az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. 
Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jár-
tasságát, tudását. 
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A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 
létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított 
grafikai alkotás, amely lehet: 
alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 
versillusztráció, 
természeti forma tanulmánya, átírása. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított 
egyedi rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, 
amely lehet: 
exlibris, 
embléma, 
piktogram, 
illusztráció, 
mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 
A vizsga értékelése 
A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
rajzi, tervezői készség, 
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 
színelméleti alapismeretek, 
a kész munka összhatása. 
 
A grafika művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 60 perc 
grafikakészítés 180 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló lát-
ványértelmező, megjelenítő, a tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó ké-
pességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai 
technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai 
alkotás. 
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A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 
megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 
stílustanulmány, 
borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 
könyvborító terv, könyvillusztráció, 
naptár. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg 
együttes kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő gra-
fikai alkotás, amely lehet: 
plakát, 
könyvborító, 
vers- vagy prózaillusztráció. 
A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a grafika anyagai, eszközei, 
grafikai technikák és technológiák, 
a grafika műfaji sajátosságai, 
a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
a grafikaművészet stíluskorszakai, 
a magyar grafika jeles képviselői, 
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 
rajzi, tervező és kivitelező készség, 
a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, ve-
gyes technikák) szintje, 
eredetiség, egyediség, 
a kész munka összhatása. 
A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 

Festészet 

A festészet művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
képtárgykészítés 130 perc 
A vizsga tartalma 
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A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló 
festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 
képépítési szabályairól, színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat 
megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 
A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy alko-
tássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 
létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített 
festészeti alkotás, amely lehet: 
belső tér egy részletének feldolgozása, 
külső tér egy részletének feldolgozása, 
irodalmi mű illusztrációja, 
emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 
érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 
figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 
díszletterv. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 
A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifeje-
zésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon válasz-
tott technikával létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 
különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 
a belső tér egy részletének ábrázolása, 
portré vagy önarckép, 
képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, stílus-
tanulmány. 
 A vizsga értékelése 
A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
rajzi, tervezői képesség, 
képépítés, kompozíció, 
kifejezőerő, hangulati hatás, 
tartalomhoz illő technika megválasztása, 
a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 
kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
a kész munka összhatása. 
 
 
A festészet művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 60 perc 
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képtárgyalkotás 180 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló lát-
ványértelmező, megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képal-
kotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvény-
szerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a ta-
nuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.  
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festé-
szeti alkotás vagy alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 
megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festé-
szeti alkotás, amely lehet: 
csendélet, 
portré, 
lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 
jelmezterv, 
reklámtéma feldolgozása. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 
alkalmas, színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott tech-
nikával elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 
természetes vagy mesterséges forma, 
enteriőrbe elhelyezett figura, 
saját fotó feldolgozása, 
illusztráció, 
elbeszélő képsorozat saját témára. 
A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a festészet anyagai, technikai eszközei, 
festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 
festészeti technikák és technológiák, 
a festészet műfaji sajátosságai, 
a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 
a festőművészet stíluskorszakai, 
a magyar festészet jeles képviselői, 
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képes-
ség, 
a tervező és kivitelező képesség, 
színtani ismeretekben való jártasság, 
a kompozíció törvényeinek ismerete, 
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a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 
eredetiség, egyediség, 
a kész munka összhatása. 
A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
Szobrászat 

A szobrászat tanszak vizsgakövetelményei 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 40 perc 
plasztikai tárgykészítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a 
tanulónak a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűsé-
geiről, a térépítés szabályairól és formatani ismereteiről megszerzett tapasztalatait. 
A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló szobrászati techni-
kákban elért jártasságát, tudását. 
A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgy-
csoport. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján meg-
valósított alkotás, amely lehet: 
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 
mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyag-
ból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány 
vagy illusztráció, 
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika. 
A vizsga értékelése 
A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
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a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, gya-
korlati alkalmazása, 
térépítés, kompozíciós készség, 
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása, 
a kész munka összhatása. 
 
A szobrászat művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
plasztikai tárgyalkotás 190 perc 
 A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat 
tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező 
készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűsé-
geiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldásában mu-
tassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igé-
nyességét. 
A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgy-
együttes. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján meg-
valósított alkotás, amely lehet: 
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 
mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika, 
épülethez készült szobrászati díszítőelem. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyag-
ból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, 
természeti tanulmány vagy illusztráció, 
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika, 
építészeti díszítőelem. 
A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai, 
szobrászati technikák és technológiák, 
a szobrászat műfaji sajátosságai, 
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a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
a szobrászat stíluskorszakai, 
a szobrászat és az építészet kapcsolata, 
a magyar szobrászat jeles képviselői, 
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező kész-
ség, 
rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 
formatani ismeretekben való jártasság, 
térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 
kreativitás, egyediség, 
a kész munka összhatása. 
A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
Fotó-videó 

A fotó-videó művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
fotó-videómunka készítése 190 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak 
a fotó-videóművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűsé-
geiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fo-
tóvideótechnikai jártasságát, tudását. 
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka 
alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, 
amely lehet: 
fotogram, 
mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 
egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 
képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 
storyboard készítése. 
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A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 
forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
tárgyfotó 
környezetfotó, 
kockázással készült rövid tárgyanimáció, 
asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd. 
A vizsga értékelése 
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
labortechnikai eszközök és eljárások ismerete, 
a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 
a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 
a képkivágások képalakító eljárások ismerete, 
önállóság, eredetiség, 
dokumentáció. 
 
A fotó-videó művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Fotó-videó műhelygyakorlat - max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 60 perc 
fotó-videómunka készítése 180 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak 
a fotó-videóművészet anyagairól, eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai tör-
vényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be 
a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotó-vi-
deóalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka 
alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely le-
het: 
portrésorozat különböző megvilágításban, 
a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni pró-
bálkozás, 
ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal, 
reklámparódia. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás. 
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes 
forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
portréfotó, 
reklámfotó, 
mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó, 
kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet, 
kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők szemszögéből. 
A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 
a fotózás és a videózás technikái, technológiái, 
a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
a fényképezés és a mozgófilmkészítés története, 
a magyar fotóművészet jeles képviselői, 
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempont-
jai: 
labortechnikai ismeretek, 
lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 
a képi kontrasztok ismerete, 
képkivágások képalakító hatásának alkalmazása, 
kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 
felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége, 
jelenetek képsorokra bontásának képessége, 
rövid, feszesen vágott technika alkalmazása. 
A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
Kerámia 

A kerámia művészeti alapvizsga követelményei  

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Kerámia műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
tárgykészítés agyagból 130 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló 
kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatech-
nikai jártasságát, tudását. 
A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
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Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy tárgy-
csoport. 
 A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 
megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 
felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy díszedény, 
mintázott, festett vagy mázazott plasztika. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy. 
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervváz-
lat alapján agyagból, választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt vagy plasz-
tikus felületdíszítések alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet: 
korongozott tálka vagy edény, 
felrakással készült edény, 
lapból épített, kerek vagy szögletes alaprajzú edény, 
a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült plasztika. 
A vizsga értékelése 
A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
rajzi, plasztikai, tárgytervező készség, 
alapvető eszköz- és szerszámismeret, 
felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, azok helyes sorrend-
jének ismerete, 
alapvető díszítési eljárások ismerete, 
egyszerű festési, mázazási módok ismerete, 
forma és díszítmény összhangja, 
a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája. 
 
A kerámia művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Kerámia műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 60 perc 
tárgykészítés agyagból 180 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Kerámia műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló 
gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a kerá-
miaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett is-
meretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatech-
nikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:  
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kerá-
miatárgy vagy tárgyegyüttes. 
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A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján 
megvalósított, égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet: 
felrakással, korongozással vagy a kézi formázási technikák kombinációjával készített 
használati tárgy vagy díszedény, dombormű, csempe vagy mintázott, festett, má-
zazott plasztika, 
gipszforma segítségével préselt edény, 
öntőforma segítségével öntött edény. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy. 
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervváz-
lat alapján, agyagból, választott technikával, plasztikus felületdíszítések alkalmazá-
sával létrehozott alkotás, amely lehet: 
korongozott tál vagy edény, 
felrakással készült edény, 
lapból épített edény, 
dombormű, csempe, 
kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy, 
a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika. 
A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a kerámia anyagai, 
a kerámiaformázás műveletei, technológiái, 
díszítési eljárások, 
égetési módok, 
a kerámiaművészet fejlődési korszakai, 
a magyar agyagművesség, 
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
rajzi, plasztikai, tárgytervező készség, 
a rajzi tervezés és a kivitelezés pontossága, 
a tárgykészítési technikák alapvető ismerete, 
alapvető díszítési eljárások ismerete, 
kerámiafestési, -mázazási módok ismerete, 
forma és díszítmény összhangja, 
a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája. 
A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
Kézműves 

A kézműves művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama. 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
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Kézműves műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 30 perc 
tárgykészítés 150 perc  
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tük-
rözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környe-
zetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátossága-
iról, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat 
megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett jártasságát, szakmai 
tudását. 
A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves eljárás-
sal készített tárgy vagy tárgycsoport. 
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka 
alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból készített, 
formázással, festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, var-
rással...) alakított és díszített kézműves alkotás lehet: 
használati tárgy, 
gyermekjáték, 
népi hangszer, 
hagyománytárgy..., 
ajándéktárgy. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kézműves tárgy. 
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra al-
kalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, 
szabadon választott kézműves technikával létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk 
...). 
A vizsga értékelése 
A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
tárgytervező képesség, 
formaalkotó és díszítményképző készség, 
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
kézműves alapismeret, 
a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása, 
a vizsgamunka összhatása. 
A kézműves művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Kézműves műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 40 perc 
tárgyalkotás 200 perc 
 A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Kézműves műhelygyakorlat max. 10 perc 
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A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tük-
rözze a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 
készségét. A kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási lehe-
tőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek műfaji sajátos-
ságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet kézműves 
emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a 
tanuló kézművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művé-
szi igényességét. 
A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kézmű-
ves tárgy vagy tárgycsoport. 
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka 
alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott 
díszítési és összeállítási technikával (ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból 
készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással, fa-
ragással, batikolással...) létrehozott vizsgamunka lehet: 
használati tárgy 
lakástextil, öltözetkiegészítő, 
népi gyermekjáték, 
népi hangszer, 
hagyománytárgy ..., 
ajándéktárgy. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kézműves tárgy. 
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a 
tanuló által készített terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges 
kézműves technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer...). 
A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a kézművesség anyagai, 
kézműves technikák, technológiák, 
kézműves díszítési módok, 
tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon, 
a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása, 
a kézművesség tárgytípusai, 
a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei, 
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, 
a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 
A vizsga értékelése 
A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező kész-
ség, 
manuális és konstruáló készség, 
díszítő, stilizáló készség, 
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 
a terv egyedisége, kreativitása, 
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az anyag- és eszközhasználat szintje, 
a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés...) 
szintje, 
a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 
a vizsgatárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja. 
A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 

Textil 

A textilműves művészeti alapvizsga követelményei  

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Textilműves műhelygyakorlat max. 180 perc 
rajzi, tervezési feladat 50 perc 
tárgykészítés 130 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tük-
rözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környe-
zetalakító készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátossá-
gairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat 
megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, szak-
mai tudását. 
A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy 
tárgycsoport. 
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka 
alapján szabadon választott műveletekkel (szövéssel, nemezeléssel...) létrehozott 
tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával (szabás, var-
rás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, appli-
kálás, kollázsszerű anyagtársítás...) létrehozott vizsgamunka lehet: 
használati tárgy, 
textilbáb, 
öltözetdarab, öltözetkiegészítő, 
lakástextil..., 
textilplasztika. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves 
tárgy. 
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A vizsgamunka az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a 
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves tech-
nikával létrehozott alkotás. A textilműves tárgy többek között lehet asszociációra, 
motívumképzésre alkalmas formák átírásával, különféle eljárással díszített öltözkö-
dési vagy lakástextil. 
A vizsga értékelése 
A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
tárgytervező képesség, 
formaalakító és díszítményképző készség, 
kifejező készség, 
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
textiles alapismeret (alapanyag- és anyagalakítási ismeret, jártasság), 
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
a vizsgamunka összhatása. 
 
A textilműves művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Textilműves műhelygyakorlat max. 240 perc 
rajzi, tervezési feladat 40 perc 
tárgyalkotás 200 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Textilműves műhelygyakorlat max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tük-
rözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készsé-
gét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, tárgyköre-
iről, a hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és öltözködéskultúra esztétikai tör-
vényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 
be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, mesterségbeli tudását, mű-
vészi igényességét. 
Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textil-
műves tárgy vagy tárgyegyüttes. 
A benyújtott - a tanári irányítással tervezett és kivitelezett színes rajzi, tervezési munka 
alapján szabadon választott műveletekkel - szövéssel (torontáli, szumák, ógobelin, 
erdélyi festékes), nemezeléssel - létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatáro-
zott funkció szerinti alakításával (szabás, varrás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés, ba-
tikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsolt anyagtársítás...), illetve a 
felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott vizsgamunka lehet: 
használati tárgy, 
textilbáb, 
öltözetdarab, öltözetkiegészítő (kalap, táska, öv...), 
lakástextil..., 
textilplasztika. 
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A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves tárgy. 
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra al-
kalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textil-
műves technikával létrehozott alkotás. 
A vizsgamunka többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott használati 
tárgy. 
A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a textilművesség természetes alapanyagai, 
a textilművesség vegyszerei, 
textilt létrehozó eszközök, technikák, 
a textil fajtái, a textilfajták szerkezete, 
textilműves díszítési módok, 
a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen, a textilművesség ágai, 
szőttesek, szőnyegek, 
a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, 
népi textíliák, 
textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben, 
divattörténet, 
textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei. 
A vizsga értékelése 
A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempont-
jai: 
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező kész-
ség, 
tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség, 
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje, 
a terv egyedisége, 
a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása, 
a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása, 
az alkalmazás szintje, 
a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma. 
A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 

A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga követelményei és témakörei 
az új tanterv szerint 

 
Zeneművészeti ág 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett. 
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Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát há-
romtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 
vizsga szervezője bízza meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény fel-
adata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagó-
giai programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfo-
lyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
Alapvizsga tantárgyai 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alap-
vizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” 
tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizs-
garész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  
Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy 
szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-
zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Szóbeli vizsga tantárgya  
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy 
szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-
zeneirodalom, vagy zeneelmélet  
Gyakorlati vizsga tantárgya  
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene fő-
tárgy („A” tagozat): főtárgy 
Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” 
tagozat): tanult hangszer 
Záróvizsga tantárgyai 
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A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizs-
gán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” 
tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész 
kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
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 
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 
Gyakorlati vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): fő-
tárgy 
Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult 
hangszer 
A vizsgák ideje: 
Hangszeres főtárgyak 
Gyakorlati vizsga 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
Elméleti tantárgyak 
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
Szolfézs főtárgy 
Gyakorlati vizsga: 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
Elméleti vizsga:  
„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 
Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 
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Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 
Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szer-
vezhető. 
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 verseny-
zőként – 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 tantárgyan-
ként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott 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 valam-
ennyi 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 tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

Fafúvós tanszak 

Furulya 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
Művészeti alapvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnem-
gyakorló (EMB14071), Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulya-
iskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 
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Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kama-
raműből is; Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476-7), Loe-
illet 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), kamaramű-
vek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Nau-
dot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluy-
ten 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 kama-
raműből 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; Tele-
mann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 
nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 
Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fan-
táziák (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 Hän-
del szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Fuvola 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Fuvola főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kö-
tet/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 valame-
lyik 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 olvasógyakor-
latok 1/1-4. nehézségi szintjén. 
Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 
Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 
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A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Fuvola főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet 
(EMB 8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 
Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a-moll szo-
náta, (EMB 12534), Telemann: C-dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F-dúr szonáta ne-
hézségi szintjén. 
Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Ber-
ceuse (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 ját-
szani. 
„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 fu-
volára 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
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hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
 Klarinét 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
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 kama-
ramű is; Dancla: Románc (Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), We-
ber: Sonatina Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent An-
tal korál (200 év klarinétmuzsikája – Barokk- EMB 13971) nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„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 kama-
ramű is; Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Men-
delssohn: Dal szöveg nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kö-
tetből 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
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a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), 
Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 
Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; 
Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel (Peters), Niels Gade: 
Fantáziadarab op. 43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: 
Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: 
Kettősverseny(EMB 6046) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: Karak-
terisztikus 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 (Pe-
ters); kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II. nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
 
Szaxofon 
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Művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szaxofon főtárgy 
„A”tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies ( Universal Edi-
tion UE 17 770) 50., Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z.14371) 158., 178., 182., M.Mule: 24 
könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 J.v.Beekum: Studies (Harmónia HU 3794) 
Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). nehézségi szintjén. 
Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; J.S.Bach: Gavottes (A.Leduc AL 
19 664), B.Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), 
A.Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdők-
nek – Kraszna L. EMB 14 251), Fr.Schubert: Sérénade (A.Leduc AL 25 708), Glinka: 
Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). nehézségi 
szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az előadási darabot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban 
más hangolású hangszer is használható. 
Két különböző karakterű etűd vagy egyéb gyakorlat; Schuster-Perényi: Szaxofonis-
kola III. (Simonffy 028) 37., Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., M. 
Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J.v,Beekum: 35 Studies (Harmónia 
HU 3794) Square Dance (in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gya-
korlat (A.Leduc AL 6402) 8. nehézségi szintjén. 
Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk tételpár esetében 
még egy más stílusú művet is választani kell); G.Fr.Händel: Sicilienne et Gigue (A.Le-
duc AL 20 834), G.Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F.Mendelssohn: 
Andante (Perényi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély 
(Simonffy 053/C), Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl.Debussy: A kis 
néger (Simonffy 074 v. A.Leduc AL 19 555), E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19 714). nehéz-
ségi szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
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a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szaxofon főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább há-
rom előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkí-
tett szeptim-felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 
Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies (Universal Edi-
tion UE 17 770) 49., 66.; Perényi É.-P.: 222 etűd (EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-
Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M.Mule: 24 könnyű etűd (A.Leduc AL 20 
455) 9., 15.; J.v.Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi 
gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 
6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 
etűd (A Leduc AL 20 402) nehézségi szintjén. 
Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; A.Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 
G.Fr.Händel: Allegro, Largo et Final (A.Leduc AL 20 835); G Fr.Händel: 4. szonáta 
(A.Leduc AL 20 828); J.S.Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr 
szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Solo 
de concert (H.Lemoine 26 260 H.L.); A.Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22 
177); E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19714); M.Ravel: Darab Habanera formában (A.Le-
duc AL 17 679); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade); nehézségi szintjén  
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell ját-
szani. 
„B” tagozat 
A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban 
más hangolású hangszer is használható. 
Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, hár-
mashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbon-
tással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 
Két különböző karakterű, megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű ; Klosé: 25 
napi gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc 
AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A.Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Fer-
ling: 48 etűd (AL 20 402) nehézségi szintjén. 
Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk szonáta vagy ver-
senymű lassú-gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű); 
J.S.Bach: Szonáta (A.Leduc AL 20 831); G.Fr.Händel: 2. szonáta (A.Leduc AL 20 829); 
G.Fr.Händel: 6. szonáta (A.Leduc AL 20 830); A.Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 
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(Universal Edition UE 19 075); R.Schumann: Fantáziadarab (G.Schirmer 45 722); 
J.B.Singelée: Fantaisie brillante (H.Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de con-
cert (H.Lemoine 26 259 H.L.); E.Bozza: Scaramouche (A.Leduc AL 20 299); Busser: 
Aragon (A.Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) nehézségi 
szintjén. 
Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Akkordikus tanszak 
 
Gitár 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempó-
ban, vagy kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. 
Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehéz-
ségi 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: Gi-
tárgyakorlatok 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 
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gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Es-
tudios sencillos I-X. nehézségi szintjén. 
„B” tagozat 
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempó-
ban, 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
állóképesség. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála. 
Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) 
nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 
(EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI-XV. nehézségi szintjén. 
Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz 
és barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Köny-
nyű tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli 
(EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 
kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 kö-
tetben), 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. 
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„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 ver-
senymű 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 tét-
elei, valamint szonáták és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, 
pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) 
továbbá Moreno-Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré 
művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa-Lobos: 
Prelüdök, Choros nehézségi szintjén. 
Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per 
flauto e chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
 
Ütő 

Művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütő főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 
17., 27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 
Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád ne-
hézségi 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., Mik-
rokozmosz nehézségi szintjén. 
Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 
Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., 
II. rész 2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehéz-
ségi 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 ne-
hézségi 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 
hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken 
(tremoló, előkék), 
több verővel való játék dallamhangszeren, 
különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
előadásmód, 
árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
változó tempók önállóan és együttesben, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütőhangszerek 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 
(Hofmeister) rész 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; 
Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 
Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Róka-
tánc, Haydn: Magyar rondo nehézségi szintjén. 
Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis 
imádság, Joplin: Ragtime (Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O'Reilly: Há-
rom 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. 
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A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallam-
hangszeres műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott da-
rabokat 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 tago-
lással.) 
„B” tagozat 
Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 
(Hofmeister) rész 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97., 138., 
147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: 
Kisdobszvit (Zimmermann- Marcia nehézségi szintjén. 
Egy skála hármashangzat-felbontással (4#, 4b-től). 
Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta 
lassú és gyors tétele); J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó (Hofmeis-
ter), Gounod: Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 té-
tel, 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 nél-
kül kell játszani. 
Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem terje-
delemben),  
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 
hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken 
(tremoló, előkék), 
több verővel való játék dallamhangszeren, 
különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
előadásmód, 
árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
változó tempók önállóan és együttesben, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
 
Billentyűs tanszak 

Zongora 

 
Művészeti alapvizsga követelmények 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
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„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 (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, 
EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) 
nehézségi szintjén. 
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 
2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) 
Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci nép-
dalra, 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, Kroma-
tikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 ne-
hézségi 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: Szoná-
ták 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, Mikrokoz-
mosz: V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) ne-
hézségi szintjén. 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
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alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kama-
ramű. 
Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 
variáció; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scar-
latti: 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, Be-
ethoven: Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Ba-
gatelle 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. 
A vizsga értékelése  
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
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a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Orgona 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
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 (Pe-
ters) vagy Homilius (Breitkopf) triós szerkezetű darabjainak nehézségi szintjén. 
Egy romantikus mű; Liszt: Gyászóda (Universal), Choral (EMB 14202), Franck: Pastor-
ale, 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: Réflexions, 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 kö-
tetben), 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: Na-
tivité – részletek (Leduc), Antalffy: Változatok néger spirituálékra (EMB 13122 kötet-
ben), Gárdonyi Zsolt: Grand Chśur nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
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állóképesség. 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
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 té-
tel), 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 szint-
jén. 
Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció; Liszt: Orpheus (Leduc), Evocation, 
Schumann: B-A-C-H-fúgák (Peters), Mendelssohn: A-dúr szonáta (Peters, c-moll szo-
náta (Peters), Franck: a-moll Choral (Peters), Vierne fantázia-darabok, szimfóniaté-
telek, Messiaen: Le banquet céleste (Leduc), Lisznyai: Szent István fantázia nehéz-
ségi 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 kö-
tetben), 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: Na-
tivité – részletek (Leduc), Antalffy: Változatok néger spirituálékra (EMB 13122 kötet-
ben), Gárdonyi Zsolt: Grand Chśur nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test- és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
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hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Vonós tanszak 
 
Hegedű 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
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 spe-
ciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 
Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel; Beetho-
ven: 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 kötet-
ben, 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 biztonsá-
gának 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) nehéz-
ségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
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helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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) kon-
certek 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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
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alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
 
 
Nagybőgő 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
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 szint-
jén. 
Preklasszikus szonáta két tétele, vagy klasszikus versenymű egy tétele; W. de Fesch: 
d-moll szonáta, B. Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert (Hofmeis-
ter), Capuzzi: Koncert (Hofmeister), A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
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: Nagybőgő-
iskola 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. Mar-
cello: 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 ját-
szani. 
„B” tagozat 
Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartal-
mazó 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 Hoff-
meister: Koncert, (Hofmeister) W. Pichl: Koncert (Hofmeister), K. Dittersdorf: E-dúr kon-
cert (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. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes testtartás, hangszertartás, 
hangképzés, 
intonáció, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
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állóképesség. 

Vokális tanszak  

magánének 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Magánének főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
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 kötet-
ben) Haydn: Az elhagyott (EMB 1751 kötetben), Beethoven: Szeretlek (EMB 2110 kö-
tetben) nehézségi szintjé). 
Egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 2110 
kötetben), Könnyzápor (EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 2262 kötet-
ben), 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 kötet-
ben), 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); Pergo-
lesi: 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. 
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A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, 
intonáció, 
helyes ritmus és tempó, 
zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
állóképesség, 
előadásmód, tartalmi érzékenység, 
technikai és művészi megvalósítás, 
hangszínek iránti differenciáló képesség, 
szép, érthető szövegmondás. 

Zeneismeret tanszak 

Szolfézs kötelező 
A művészeti alapvizsga követelményei   
A vizsga részei  
Írásbeli vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pe-
dagógiai programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szolfézs kötelező 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Az alapvizsga tartalma  
Írásbeli vizsga  
A) Feladatsor 
Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szer-
kesztés 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, hár-
mashangzatokat építenie kell. 
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. 
Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hár-
mashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
B) Feladatsor 
Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szer-
kesztés alapján  
5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 
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5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hár-
mashangzatokat építenie kell. 
Egy magyar népdal lejegyzése 
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szin-
kópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az elő-
jegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes elő-
adásban. 
Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hár-
mashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga  
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. 
A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcso-
latban a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni 
követelmények alapján. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Az írásbeli vizsga értékelése  
 teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelö-
lések pontossága.  
A szóbeli vizsga értékelése. 
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete) 
zenetörténeti tájékozottság 
stílusismeret 
formai ismeretek 
tájékozódás a zenei műfajok között 
 

Szolfézs 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 
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A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pe-
dagógiai 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 
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  
Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alap-
ján. 
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 érték-
kel és néhány „támpont”–hang.  
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
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 be-
mutathatja. 
B) feladatsor 
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  
Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfel-
jebb 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.  
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang ér-
tékkel.  
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadás-
ban. 
Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló 
számára adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy há-
romtagú forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, 
ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongo-
rán bemutathatja. 
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
Memoriter anyag:  
A vizsgázó  
tudjon előadni öt népdalt,  
ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísé-
rettel (saját kíséret nem kötelező), 
ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
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A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcso-
latban 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  
Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 
megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hang-
köz, elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 
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. 
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 érték-
kel.  
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 
Szóbeli vizsga 
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. 
Memoriter anyag: 
A vizsgázó  
tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 
ismerje azok legfontosabb jellemzőit, 
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársak-
kal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),  
ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmé-
nyek alapján. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
A vizsga értékelése  
Az írásbeli vizsga értékelése  
A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése. 
Dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pon-
tossága. 
A szóbeli vizsga értékelése  
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása. 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
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formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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 
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. 
 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 
Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam le-
jegyzése.  
A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. 
Az idézet nyolcszor hangozhat el. 
 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 
Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 
hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 
 A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfonto-
sabb jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkísé-
retes darabok a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel 
(saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt dara-
bok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
„B” tagozat 
Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hang-
névvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi 
kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 
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 
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kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok leg-
fontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Az írásbeli vizsga értékelése  
A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pon-
tossága. 
A szóbeli vizsga értékelése  
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása. 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 

Zeneismeret 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
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 
 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 szere-
pének megjelölése W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és át-
menőhangok), L.v.Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: 
Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek 
Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szim-
fónia ) felépítésének ismertetése. 
 Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése ko-
rok szerint 
Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás 
köréből. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
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Memoriter anyag előadása  
Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló ének-
léssel illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. Ssaját 
hangszerkíséret nem kötelező.) 
A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 
A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
 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.  
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás, 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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 
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.  
Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 
Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 



621 
 

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 
Memoriter anyag előadása  
Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) elő-
adása 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. 
A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 
A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.  
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, 
stílus– és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás, 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anya-
gok, ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 
zenei szakkönyv.  
 
Zenetörténet-zeneirodalom 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
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Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma  
 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 / ze-
netörténeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajai-
nak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 
Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alko-
tásainak 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 aktu-
ális tanév feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság ze-
netörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-
seket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 
megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális 
eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma  
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Írásbeli vizsga  
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák ze-
netörténeti korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfa-
jainak, 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 (truba-
dúr, trouvére, Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, 
jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későrene-
szánsz 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 mű-
fajok 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 fel-
sorolása. 
A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 
szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemuta-
tása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 
Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 
Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mes-
tereinek és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 
A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszi-
onista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia ma-
gyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. 
Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, Fel-
szállott 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 vizsga-
bizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános 
zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 
megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális 
eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 
 
 
 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
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általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
Zeneelmélet 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli és szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagó-
giai 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. 
A vizsga értékelése 
Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a 
négyszólamúság szabályai) 
Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 
A tanult formai ismeretek alkalmazása. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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) 
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Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 
A tanult formai ismeretek alkalmazása. 
Kamarazene-tanszak 
Kamarazene 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; 
Máriássy–Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. 
Mozart: Kürtduók (EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz 
művek (EMB 6974) Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre 
(Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) 
EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) nehézségi szintjén. 
A vizsga értékelése  
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
technikai felkészültség, 
állóképesség, 
hangképzés, 
intonáció, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
speciális technikai elemek alkalmazása, 
árnyalt dinamikák alkalmazása,  
változó tempók önállóan és együttesben, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
előadásmód, 
alkalmazkodóképesség, 
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott 
művek tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók 
Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis to-
ronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimen-
tók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi 
szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
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A vizsga értékelése  
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
technikai felkészültség, 
állóképesség, 
hangképzés, 
intonáció, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
speciális technikai elemek alkalmazása, 
árnyalt dinamikák alkalmazása,  
változó tempók önállóan és együttesben, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
előadásmód, 
alkalmazkodóképesség, 
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene). 
 
 
Jazz 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát há-
romtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 
vizsga szervezője bízza meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény fel-
adata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagó-
giai programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfo-
lyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga vizsga tantárgyak 
Az alapvizsga írásbeli szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 
„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 
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tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanuló-
nak kell tennie. 
Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok és jazz–ének főtárgy „A” és „B” tagozat: jazz–elmélet 
 Szóbeli vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok és jazz–ének főtárgy „A” és „B” tagozat: jazz–elmélet 
 Gyakorlati vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok és jazz–ének főtárgy „A” és „B” tagozat: főtárgy 
A vizsgák ideje: 
Hangszeres főtárgyak és jazz–ének 
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 
Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szer-
vezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi köve-
telmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmá-
nyok teljes befejezése előtt szervezhető. 
A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 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, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés ad-
ható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga 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 tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tan-
tárgy 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 tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
Fafúvós tanszak 
 
Jazz-szaxofon 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
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A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–saxofon főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Dúr és moll skálák kis bé – fisz3 hangterjedelemben, jazzes frazírozással, hármashang-
zat–futam és –bontás; alapvető jazz akkordok négyeshangzat–futam és –bontás for-
mában. 
Egy jazz etűd vagy egyszerű transzkripció – transzkripció esetében felvétellel – elő-
adása; Lennie Niehaus: Basic Jazz Conception for Saxophone (Try Publishing Com-
pany), Jim Snidero: Jazz Conception (Advance Music) – Eb hangolás No. 14720, Bb 
hangolás No. 14721 nehézségi szintjén. 
Két különböző karakterű jazz sztenderd előadása rögtönzéssel, kotta nélkül. 
„B” tagozat 
Dúr és moll skálák kis bé – fisz3 hangterjedelemben, jazzes frazírozással; hármashang-
zat–futam és –bontás; alapvető jazz akkordok négyeshangzat–futam és –bontás for-
mában. 
Modális skálák; az összhangzatos és melodikus moll móduszai. 
Egy transzkripció előadása felvétellel együtt; Jim Snidero – Jazz Conception (Ad-
vance Music) – Eb hangolás No. 14720, Bb hangolás No. 14721, Charlie Parker – Om-
nibook (Atlantic Music Corporation), Dexter Gordon: Jazz Saxophone Solos (Hal Le-
onard), Paul Resmond: Sztenderd Time (Hal Leonard), All That Jazz – solos for jazz alto 
sax (Carl Fischer ATJ304), All That Jazz – solos for jazz tenor sax (Carl Fischer ATJ302) 
nehézségi szintjén. 
Rögtönzés a vizsgán megadott egyszerű (pl. II–V–I) kadenciális harmóniasorra. 
Két különböző karakterű jazz sztenderd előadása rögtönzéssel. 
A transzkripció kivételével, mindkét tagozaton, minden kotta nélkül játszandó. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
hangszerkezelés, tiszta intonáció 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
zenei memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
Rézfúvós-tanszak 
 
Jazz- trombita 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
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A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–trombita főtárgy  
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Dúr skála és annak fokaira épülő négyeshangzatok szekvenciális és akkordbontásos 
játék (3# – 3b). 
Jazz etűd előadása (felhasználható big band lead is). 
Jazz–standard stílusos előadása rögtönzéssel. 
Transzkripció felvétellel unisono játék. 
„B” tagozat 
Egy skála és annak fokaira épülő négyeshangzatok szekvenciális és akkordbontásos 
játék (4# – 4b). 
Jazz etűd előadása (felhasználható big band lead is). 
Rögtönzés: Diatonikus rögtönzés különböző állóharmóniákra (mi7, dom7, maj7), 
vagy – IImi7 – V7 – Imaj7 fordulatra rögtönzés 3#, 3b–ig, vagy – Blues sémára rögtön-
zés hangzó Bb és F dúrban, C–mollban. 
Két különböző tempójú jazz–standard stílusos előadása rögtönzéssel. 
Transzkripció felvétellel unisono játék. 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek, 
Technikai felkészültség, 
Hangszerkezelés, tiszta intonáció 
Artikulációk és díszítések alkalmazása, 
Helyes ritmus és tempó, 
Előadásmód, 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
Zenei memória, 
Alkalmazkodóképesség, 
Állóképesség. 
 
Billentyűs-tanszak 
 
jazz-zongora 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–zongora főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 15 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása (Pl. Peterson –Etud, C.Corea –Child-
ren's Song 6–20 ). 
Két különböző tempójú közismert jazz sztenderd előadása: téma– önálló improvizá-
ció–kíséret. 
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Öt sztenderdből álló repertoárból a vizsgabizottság által kiválasztott darab elő-
adása egyszerű kísérettel és improvizációval. 
A darabokat az etűd kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása (Pl. Bill Evans – The 70's solo piano, The 
Artisty Of Bil Evans, Petrucciani – ten transcriptions, Defrancesco Book, Oscar Peter-
son – Jazz piano solo). 
Rögtönzés a vizsgán megadott kadenciális (II–V–I), vagy blues harmóniasorra. 
Tíz sztenderdből álló repertoárból a vizsgabizottság által kiválasztott darab előadása 
egyszerű kísérettel és improvizációval. 
Az előadási darabokat az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek, 
Technikai felkészültség, 
Hangszerhasználat, billentés 
Helyes ritmus és tempó, 
Előadásmód, 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
Zenei memória, 
Alkalmazkodóképesség, 
Állóképesség. 
 
 
Vonós tanszak 
 
Jazz-bőgő 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–basszusgitár főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Dúr és moll skálák a VI. fekvésig 
Hármashangzatok kis és nagy bontása (VI. fekvés) 
Négyeshangzat bontások 
Modális skálák 
Blues kíséret egyszerű hangnemekben: C, F, Bb, Eb, G 
Két különböző lüktetésű (szving, latin) jazz–sztenderd előadása (téma, kíséret) 
Transzkripció: szabadon választott jazz–sztenderd kíséret 
 
 „B” tagozat 
Dúr és moll skálák a VII. fekvésig 
Hármashangzatok kis és nagy bontása (VII. fekvés) 
Négyeshangzat bontások 
Modális skálák 
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Blues kíséret (szving, 6/8–os) bármilyen hangnemekben. 
Kísérés a II–V–I funkciós–kadenciális sémára 
Három különböző lüktetésű (szving, latin, ballada stb.) jazz–sztenderd előadása 
(téma, kíséret, szóló) 
Transzkripció: szabadon választott jazz–sztenderd kíséret és szóló 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek 
Technikai felkészültség 
Helyes jobb– és balkéz–technika 
Helyes vonókezelés 
Tiszta intonáció 
Helyes ritmus és tempó 
Előadásmód 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
Zenei memória 
Alkalmazkodóképesség 
Állóképesség 
 
 
Pengetős tanszak 
 
Jazz-gitár 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–gitár  főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 15 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása; Pozsonyi: Gitáriskola, Walter Götze–
féle gitáriskola II–III., W. G. Leavitt: Modern Method for Guitar Berklee Series I–II., Joe 
Pass: The Guitar Style nehézségi szintjén. 
Egy szabadon választott jazz–sztenderd bemutatása akkordszólóval. 
Két különböző tempójú közismert jazz–sztenderd előadása: téma – önálló improvizá-
ció – kíséret. 
Az előadási darabokat – az etűd kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása; Pozsonyi: Gitáriskola, Walter Götze–
féle gitáriskola II–III.; W. G. Leavitt: Modern Method for Guitar Berklee Series I.–II., W. 
G. Leavitt: Melodic Rhythms for Guitar, Joe Pass: Modern Method of Jazz Guitar, Joe 
Pass: The Guitar Style, Joe Pass: Solos nehézségi szintjén. 
Rögtönzés a vizsgán megadott kadenciális harmóniasorra, patternre. 
Egy szabadon választott jazz–sztenderd bemutatása akkordszólóval. 
Két különböző tempójú közismert jazz–sztenderd előadása: téma – önálló improvizá-
ció – kíséret. 
Az előadási darabokat – az etűd kivételével – kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek 
Technikai felkészültség 
Hangszerkezelés, megfelelő pengetés 
Harmonizálás 
Artikulációk és díszítések alkalmazása 
Helyes ritmus és tempó 
Előadásmód 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
Zenei memória 
Alkalmazkodóképesség 
Állóképesség 
 
Jazz-basszusgitár 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–basszusgitár főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Dúr és moll skálák 2 oktávon 
Hármashangzatok kis és nagy bontása 
Négyeshangzat bontások 
Egyszerűbb groove–ok előadása szabadon választott felvétellel. 
Blues kíséret (szving, 6/8–os) különböző hangnemekben: C, F, Bb, Eb, G 
2 különböző lüktetésű (szving, bossa nova) jazz–sztenderd előadása (téma, kíséret) 
Transzkripció: szabadon választott jazz–sztenderd kíséret 
„B” tagozat 
Dúr és moll skálák 2 oktávon 
Hármashangzatok kis és nagy bontása 
Négyeshangzat bontások 
Modális skálák 
Egyszerűbb groove–ok előadása szabadon választott felvétellel. 
Blues kíséret (szving, 6/8–os) különböző hangnemekben: C, F, Bb, Eb, G 
2 különböző lüktetésű (szving, bossa nova) jazz–sztenderd előadása (téma, kíséret, 
szóló) 
Transzkripció: szabadon választott jazz–sztenderd kíséret és szóló 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek 
Technikai felkészültség 
Hangszerkezelés 
Artikulációk és díszítések alkalmazása 
Helyes ritmus és tempó 
Előadásmód 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
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Memória 
Alkalmazkodóképesség 
Állóképesség 
 
Ütő tanszak 
 
Jazz-dob 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–dob főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Kisdobon egy rudiments gyakorlat ( Pl. C. Wilcoxin: Rudimental Swing Solos) 
Egy–egy szving és latin (samba, bossa nova) kíséret zenei alapra ( Pl. Steve Ho-
ughton: Essential Styles, John Riley: The Art of bop drumming). 
4, 8, 12 és 16 ütemes szólók kottából majd improvizálva zenei alapra ( Pl. S. Houghton: 
The Drumset Soloist, Terry O'Mahoney: Motivik Drumset Soloing). 
 „B” tagozat 
Kisdobon 1–2 oldal a Rudimental Ritual–ból (folyamatosan játszva) majd az adott 
motívumokkal improvizálni.(Alan Dawson: The Drummer's omplete Vocabulary) 
Szving és latin stílusban leírt majd szabad kíséret zenei alapra (Pl. S. Davis: Masters of 
Time). 
Különböző stílusú leírt és szabad szólók zenei alapra (Pl. Colin Bailey: Drum Solos, S. 
Houghton:The Drumset Soloist). 
Egy szabad dobszóló (különböző stílusok, tempók, és metrum modulációk). 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek 
Technikai felkészültség 
Hangszerhasználat 
Helyes ritmus és tempó 
Előadásmód 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
Zenei memória 
Alkalmazkodóképesség 
Állóképesség 
 
 
Vokális tanszak 
 
Jazz-ének 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
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A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–ének főtárgy 
„A” tagozaton minimum 10 perc; 
„B” tagozaton minimum 10 perc. 
Az alapvizsga tartalma 
„A” tagozat 
Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.) közismert jazz– szten-
derd előadása téma – extra – téma kidolgozásban, kotta nélkül. 
Transzkripció előadása (kotta használható, pl. Jim Snidero: Jazz conception, de le-
het bármely hangszeres transzkripciókat tartalmazó kotta, pl. Charlie Parker: Omni-
book). 
Repertoár (20 sztenderd kotta nélküli ismerete). 
„B” tagozat 
Három különböző tempójú (páratlan, ballada, latin, szving stb.) közismert jazz–szten-
derd előadása téma – extra – improvizáció – téma kidolgozásban, kotta nélkül. 
Transzkripció előadása (kotta használható, pl. Jim Snidero: Jazz conception, de le-
het bármely hangszeres transzkripciókat tartalmazó kotta, pl. Charlie Parker: Omni-
book). 
Rögtönzés a vizsgán megadott kadenciális harmóniasorra, patternre, blues–körre. 
Repertoár (30 sztenderd kotta nélküli ismerete). 
A vizsga értékelése 
Megfelelés az előírt követelményeknek 
Technikai felkészültség 
Hangképzés, tiszta intonáció 
Helyes ritmus és tempó 
Előadásmód 
A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
Zenei memória 
Alkalmazkodóképesség 
Állóképesség 
 
Zeneismeret tanszak 
 
Jazz-elmélet 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli, és/vagy szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga feladatait az iskola választhatja ki illetve a helyi pedagógiai programja 
alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Jazz–elmélet kötelező tantárgy 
„A” tagozaton minimum 45 perc; 
„B” tagozaton minimum 45 perc. 
A vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga 
„A” tagozat 
Teszt, ami 10–15 egyszerű, általános zenei, jazz–zenei kifejezésekkel kapcsolatos kér-
dést tartalmaz. 



635 
 

Hármashangzatok és fordításaik felismerése. 
A jazzben gyakran használt modális skálák felismerése négyszeri lejátszás alapján. 
A jazz nemzetközi akkordjelzési gyakorlatának megfelelően megadott 10 különböző 
jazzakkord szűkfekvéses kibontása az ötvonalas rendszerben. 
4 ütemes, tonális, közepes nehézségű, megadott kezdőhangú dallam leírása hallás 
után, nyolcszori eljátszás alapján, előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 
metrumot és a kezdőhangot. 
4 ütemes, közepes nehézségű jazzes ritmus leírása hallás után, nyolcszori eljátszás 
alapján. 
„B” tagozat 
Teszt, ami 10–15 egyszerű, általános zenei, jazz–zenei kifejezésekkel és alapvető, jazz-
történeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 
Hármashangzatok és fordításaik, alaphelyzetű négyeshangzatok felismerése, hallás 
utáni leírása violinkulcsban, megadott basszushangra. 
A jazzben gyakran használt modális skálák felismerése négyszeri lejátszás alapján. 
A jazz nemzetközi akkordjelzési gyakorlatának megfelelően megadott 10 különböző 
jazzakkord szűkfekvéses kibontása az ötvonalas rendszerben. 
4 ütemes, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, 
nyolcszori eljátszás alapján, előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot 
és a kezdőhangot 
4 ütemes, közepes nehézségű jazzes ritmus leírása hallás után, nyolcszori eljátszás 
alapján. 
A szóbeli vizsga 
„A” tagozat 
10–15 egyszerű, általános zenei, jazz–zenei kifejezésekkel, fogalmakkal kapcsolatos 
kérdés 
Oktávon belüli hangköz felismerése négyszeri eljátszás alapján. 
Hármashangzatok és fordításaik felismerése. 
A jazzben gyakran használt modális skálák felismerése négyszeri lejátszás alapján. 
A jazzben használatos négyeshangzatok hangstruktúráinak kibontása. 
4 ütemes, közepes nehézségű jazzes ritmus visszatapsolása nyolcszori eljátszás alap-
ján. 
„B” tagozat 
10–15 egyszerű, általános zenei, jazz–zenei kifejezésekkel, fogalmakkal és alapvető 
jazztörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 
Oktávon belüli hangköz felismerése négyszeri eljátszás alapján. 
Hármashangzatok és fordításaik, alaphelyzetű négyeshangzatok felismerése. 
A jazzben gyakran használt modális skálák felismerése négyszeri lejátszás alapján. 
A jazzben használatos összetett akkordok (ötös és hatoshangzatok) hangstruktúrái-
nak kibontása. 
4 ütemes, közepes nehézségű jazzes ritmus visszatapsolása nyolcszori eljátszás alap-
ján. 
Az írásbeli vizsga értékelése 
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
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dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 

Elektroakusztikus zene 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett, 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát há-
romtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 
vizsga szervezője bízza meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény fel-
adata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagó-
giai programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfo-
lyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
Alapvizsga tantárgyai 
Az alapvizsga írásbeli szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 
„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 
tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanuló-
nak kell tennie. 
 Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 
zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok főtárgy („B” tagozat): szolfézs 
Szóbeli vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 
zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy („B” tagozat): szolfézs 
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Gyakorlati vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat: főtárgy 
Záróvizsga tantárgyai 
Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záró-
vizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” 
tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valam-
ennyi tanulónak kell tennie. 
 Írásbeli vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 
 Szóbeli vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–
zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 
Gyakorlati vizsga tantárgya: 
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy 
A vizsgák ideje: 
Hangszeres főtárgyak 
A gyakorlati vizsga időtartama 
„A” tagozat:  minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
Gyakorlati vizsga 
Elméleti tantárgyak 
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 
Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szer-
vezhető. 
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 verseny-
zőként – 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 tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 
venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 
végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a 
döntő. 
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valam-
ennyi 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 tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 

Billentyűs tanszak  
 
klasszikus szintetizátor 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus szintetizátor főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgán a tanulónak három művet – köztük legalább egyet akusztikus hangszeren 
– kell előadnia egyénileg és kamarapartnerekkel 
két előadási darab különböző klasszikus stílusból választva (Bach: 18 kis zongorada-
rab, „Könnyű szonatinák” (Hernádi), Bartók: Mikrokozmos III kötet, Bartók: Gyerme-
keknek II–III nehézségi szintjén) 
egy 3–4 szólamú kamarazenei mű (Bartók–Weiner: 10 darab a Gyermekeknek, Bach: 
Wohltemperiertes Klavier I–II kötetének kamara átiratai nehézségi szintjén). 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test– és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
kontrollerek használata, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
alkalmazkodóképesség, 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus szintetizátor főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgán a tanulónak három művet – köztük legalább egyet akusztikus hangszeren 
– kell előadnia egyénileg és kamarapartnerekkel 
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két előadási darab különböző klasszikus stílusból választva (Bach: Két– ill. háromszó-
lamú invenciók Chopin: Mazurkák Bartók: Mikrokozmos V., Bartók: Gyermekeknek III–
IV nehézségi szintjén) 
egy 3–4 szólamú kamarazenei mű (Vivaldi: 4 évszak tételek szintjén), Ravel–, Mu-
szorgszkij–, Grieg–, Debussy– átiratait, vagy eredeti szintetizátorzenék Jan Michael 
Jarre, Vangelis, Presszer Gábor feldolgozását). 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test– és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 

Szintetizátor–keyboard  

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szintetizátor–keyboard főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Harminc jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló 
a vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger 
kísérettel, nehézségi foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Dream a 
little dream of Me), swing (All of Me), bossa–nova (Fly Me to the Moon), begin 
(More), cha–ca (Pireus gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba (Quando Qu-
ando), slow rock (What a wonderful World), waltz (Moon River), ragtime (Alexander's 
Ragtime Band), charleston (Yes, Sir). 
Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad 
elő. 
Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi mű-
vekét: Bach: 18 kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonati-
nák megfelelő tételei, Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 
 „B” tagozat 
Negyven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló 
a vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger 
kísérettel, nehézségi foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Blue Moon), 
swing (Somebody Loves Me), bossa–nova (Fly Me To The Moon), begin (Orfeo 
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Negro), cha–ca (Pireus gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba (Brasil), slow 
rock (Moonlight Serenade), waltz (Moon River), ragtime (Alexander's Ragtime 
Band), charleston (Yes, Sir) 
Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad 
elő. 
Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi mű-
vekét: Bach: 18 kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonati-
nák megfelelő tételei, Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test– és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
állóképesség. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szintetizátor–keybord főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozaton: 
Ötven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a 
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kíséret-
tel, amelyek nehézségi foka megfelel az alábbiaknak: slow (Smoke Gets In Your 
Eyes, Deep Purple), swing (I Can't Give You, Autumn Leaves), bossa–nova (The Girl 
From Ipanema, Wave). 
Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad 
elő. 
Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók: Mikro-
kozmosz III–IV, Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin: Mazurkák 
nehézségi szintjén. 
 „B” tagozaton: 
Hatvan jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a 
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kíséret-
tel, amelyek nehézségi foka megfelel az alábbiaknak: slow (Misty, Stardust, Laura, 
Georgia On My Mind), swing (Lullalby Of Birdland, Yesterdays, How High The Moon, 
Take The „A” Train), bossa–nova (Blue Bossa), stb. 
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Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad 
elő, 
Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók: Mikro-
kozmosz III–IV, Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin: Mazurkák 
nehézségi szintjén 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
technikai felkészültség, 
helyes test– és kéztartás, 
hangminőség, billentés, 
pedálhasználat, 
hangszerkezelés, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
memória, 
alkalmazkodóképesség, 
 

Számítógépes zene  
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Számítógépes zene főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc  
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
"A” – tagozaton: Legalább 10 perces koncertszerű műsor, 
Gyakorlati feladat: improvizáció szequencer kísérettel, saját hangszínnel, megadott 
motívumra és harmóniasorra; 
"Írásbeli” feladat (kottagrafikus programban rögzítve, kinyomtatva): a tanév szintjé-
nek megfelelő rövid, egyszerű dallam megharmonizálása, vagy egyszerű harmónia-
sorra dallamírás, a tanév írásbeli feladatainak kinyomtatása és bemutatása, meg-
hallgatása. 
A használt kottaanyag mutassa be a kottagrafikus program kezelésében való jár-
tasságot. 
"B” –tagozaton: Legalább 15 perces koncertszerű műsor, 
Gyakorlati feladat: improvizáció szequencer kísérettel, saját hangszínnel, megadott 
motívumra és harmóniasorra; 
"Írásbeli” feladat (kottagrafikus programban rögzítve, kinyomtatva): a tanév szintjé-
nek megfelelő dallam megharmonizálása, vagy harmóniasorra dallamírás, a tanév 
írásbeli feladatainak  kinyomtatása és bemutatása. 
A használt kottaanyag mutassa be a kottagrafikus program kezelésében való jár-
tasságot. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
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a tanult anyag sokszínű alkalmazása 
technikai felkészültség, 
speciális technikai elemek alkalmazása különböző eszközökkel 
különböző eszköz kombinációk kezelése 
technikai és művészi megvalósítás, 
hangszínek iránti differenciáló képesség, 
hangszerkezelés, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
alkalmazkodóképesség, 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Számítógépes zene főtárgy 
„A” tagozat: minimum 20 perc 
„B” tagozat: minimum 30 perc 
A vizsga tartalma 
„A”– tagozat: 
Koncertszerű műsor legalább 20 perc időtartamban, benne: 
szabad improvizáció hangképekkel; 
önálló elektroakusztikus zenei szerzemény lejátszása, amely tartalmaz kevert eleme-
ket (önálló hangfontok/hangszínek, MIDI, Wav, stb) 
A koncerten használt kottaanyag tükrözze a kottagrafikus programkezelésében való 
jártasságot. 
„B”– tagozat: 
Koncertszerű műsor legalább 30 perc időtartamban, benne: 
szabad improvizáció hangképekkel; 
önálló elektroakusztikus zenei szerzemény lejátszása, amely tartalmaz kevert eleme-
ket (önálló hangfontok/hangszínek, MIDI, Wav, stb) 
A „B"–tagozatosok vizsgája tükrözze az elvárható magasabb szintet. 
A koncerten használt kottaanyag tükrözze a kottagrafikus programkezelésében való 
jártasságot. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
a tanult anyag sokszínű alkalmazása 
technikai felkészültség, 
speciális technikai elemek alkalmazása különböző eszközökkel 
különböző eszköz kombinációk kezelése 
technikai és művészi megvalósítás, 
hangszínek iránti differenciáló képesség, 
hangszerkezelés, 
helyes ritmus és tempó, 
előadásmód, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
alkalmazkodóképesség, 
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Zeneismeret tanszak 
Szolfézs-kötelező 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pe-
dagógiai 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 
Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szer-
kesztés 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, hár-
mashangzatokat építenie kell. 
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. 
Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hár-
mashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
B) Feladatsor 
 Feladatok a hangköz, hangzat ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szer-
kesztés 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, hár-
mashangzatokat építenie kell. 
Egy magyar népdal lejegyzése 
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szin-
kópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az elő-
jegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes elő-
adásban. 
 Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hár-
mashangzat–felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
 Memoriter anyag: 
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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. 
 A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcso-
latban a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni 
követelmények alapján. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
 feladat – teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
 feladat – dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
feladat – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytálló-
sága, a jelölések pontossága. 
A szóbeli vizsga értékelése. 
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete) 
zenetörténeti tájékozottság 
stílusismeret 
formai ismeretek 
tájékozódás a zenei műfajok között 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anya-
gok, ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, 
zenei szakkönyv. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pe-
dagógiai 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 
 Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan. 
Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alap-
ján. 
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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 érték-
kel és néhány „támpont”–hang.  
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
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 be-
mutathatja. 
B) feladatsor 
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 
hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan. 
Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfel-
jebb 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus. 
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang ér-
tékkel. 
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadás-
ban. 
  Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló 
számára adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy há-
romtagú forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, 
ritmikai, funkciós zenei történések jelölése, illetve felsorolása. A művet a tanár zon-
gorán bemutathatja. 
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
 Memoriter anyag: 
A vizsgázó 
tudjon előadni öt népdalt, 
ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit, 
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísé-
rettel (saját kíséret nem kötelező), 
ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcso-
latban 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 
Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 
megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hang-
köz, elnevezéssel együtt. 
A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 
 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 zongo-
rán hatszor hangozhat el. 
 Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal. 
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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 érték-
kel. 
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 
Szóbeli vizsga 
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. 
Memoriter anyag: 
A vizsgázó 
tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 
ismerje azok legfontosabb jellemzőit, 
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársak-
kal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), 
ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
 A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmé-
nyek alapján. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése. 
Dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pon-
tossága. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása, 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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 
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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. 
 
 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 
 Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam le-
jegyzése. 
A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. 
Az idézet nyolcszor hangozhat el. 
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 
 Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 
hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 
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 leg-
fontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
„B” tagozat 
Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hang-
névvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi 
kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 
 A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfonto-
sabb jellemzőit; tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkísé-
retes darabok a reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel 
(saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt dara-
bok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pon-
tossága. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása, 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
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formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
Zeneismeret 

A művészeti alapvizsga követelményei 
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 
 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 szere-
pének megjelölése W.A. Mozart: C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és át-
menőhangok), L.v. Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: 
Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek 
 Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szim-
fónia ) felépítésének ismertetése 
 Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése ko-
rok szerint 
Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás 
köréből. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
 Memoriter anyag előadása 
Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló ének-
léssel 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. 
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. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
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eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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 
 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. 
Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 
Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 
Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 
Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 
Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz 
rendezése. 
Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 
Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, 
verbunkos stb.)  
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
 Memoriter anyag előadása 
Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) elő-
adása szóló énekléssel illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén ének-
lőtársakkal. 
A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 
A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 
A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol. 
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A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, 
stílus– és zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése 
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
Zenetörténet–zeneirodalom 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
 Írásbeli vizsga 
A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai 
programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
 Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zene-
történeti korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, 
alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 
Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alko-
tásainak köréből választódjon. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 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 aktu-
ális tanév feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság ze-
netörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-
seket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
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A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 
megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális 
eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zenetörténet–zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
Írásbeli vizsga 
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák ze-
netörténeti korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfa-
jainak, 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 (truba-
dúr, trouvére, Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, 
jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későrene-
szánsz 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 mű-
fajok 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 fel-
sorolása. 
A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 
szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemuta-
tása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 
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Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 
Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mes-
tereinek és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 
A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszi-
onista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia ma-
gyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. 
Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, Fel-
szállott 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 vizsga-
bizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános 
zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 
megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális 
eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése  
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogal-
mazásmód, helyesírás; 
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 
szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, 
eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, 
helyesírás, 
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
A szóbeli vizsga értékelése  
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 
zenetörténeti tájékozottság, 
stílusismeret, 
formai ismeretek, 
tájékozódás a zenei műfajok között. 
 

Zeneelmélet 
 
A vizsga részei 
Írásbeli és szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagó-
giai 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 
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Mintapélda 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. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Jól hangolt zongora, 
Tábla (ötvonalas és sima), 
Jó minőségű audio– és videoberendezés, 

Kamarazene tanszak  

kamarazene 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; 
Máriássy–Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. 
Mozart: Kürtduók (EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz 
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művek (EMB 6974) Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre 
(Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) 
EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) nehézségi szintjén. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
technikai felkészültség, 
állóképesség. 
hangképzés, 
intonáció, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
speciális technikai elemek alkalmazása, 
árnyalt dinamikák alkalmazása, 
változó tempók önállóan és együttesben, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
előadásmód, 
alkalmazkodóképesség, 
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene). 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott 
művek tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók 
Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis to-
ronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimen-
tók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi 
szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
A vizsga értékelése 
megfelelés az előírt követelményeknek, 
helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
hangszerkezelés, 
technikai felkészültség, 
állóképesség, 
hangképzés, 
intonáció, 
a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
artikulációk és díszítések alkalmazása, 
helyes ritmus és tempó, 
speciális technikai elemek alkalmazása, 
árnyalt dinamikák alkalmazása, 
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változó tempók önállóan és együttesben, 
a vibrato helyes alkalmazása, 
előadásmód, 
alkalmazkodóképesség, 
szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene). 
 
Táncművészeti ág 

Balett tanszak 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelent-
kezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 
záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészült-
sége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Klasszikus balett 
Balett elmélet 
Művészeti záróvizsga 
Klasszikus balett 
Tánctörténet  
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 
tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor számára az 
adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 
végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott 
osztályzat a döntő. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valameny-
nyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 

Klasszikus balett 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus balett 45 perc 
A vizsga tartalma 
Rúdgyakorlatok 
Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de 
jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 
Középgyakorlatok 
Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlat-
sorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gya-
korlatok, a pózok alkalmazásával) 
Allegro 
Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit 
changement, petit échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkal-
mazásával) 
Nagy ugrás (sissonne fermée) 
Tourok 
Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou–de–pied II. IV. V. pozícióból, 
tour sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan 
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése 
A vizsga értékelése 
A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 
Technikai biztonság 
Koordinált, esztétikus előadásmód 
A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 
Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus balett 
45–50 perc 
A vizsga tartalma 
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Rúdgyakorlatok 
Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő 
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de 
jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok) 
Középgyakorlatok 
Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlat-
sorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gya-
korlatok, a pózok alkalmazásával) 
Allegro 
Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában 
Nagy ugrások 
Tourok 
Forgások középen és diagonálban 
A vizsga értékelése 
A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása 
Technikai biztonság 
Koordinált, esztétikus előadásmód 
A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése 
Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában 
 
Balett elmélet 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Balett elmélet 5 perc 
Balett gyakorlat 40 perc 
A vizsga tartalma 
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és gyakorlat-
ban. 
Rúdgyakorlatok 
A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete 
A lábmagasságok megkülönböztetése 
Dinamikai jellemzők 
A pózok szabályai a rúdnál 
Középgyakorlatok 
A battement–ok en tournant formái 
Kis és nagy pózok szabályai 
II. III. IV. port de bras 
Allegro 
Az ugrások csoportjai és elnevezésük 
Az en tournant szabályai 
A nagy ugrások jellemzői 
Tour–ok 
Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban 
A diagonál tourok elnevezései 
A vizsga értékelése 
A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása 
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A szabályok ismerete 
A helyes kiejtés 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Balett rudak 
Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz 
Kották 
Zenei Cd–k, CD lejátszó 
Klasszikus balett DVD–k, DVD lejátszó 
Erősítő, hangfalak 
Videó – televízió – képfelvevő 
Videokazetták 
 
Tánctörténet 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll: 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 
5–8 perces egyéni beszélgetés 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalma-
zását, értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő fel-
adatokat tartalmaz 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvé-
nyei 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
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Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 
Televízió 
Magnetofon 
Diavetítő 
CD–lejátszó 
Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 
 
 
 
Néptánc tanszak 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelent-
kezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Néptánc 
Folklórismeret 
Művészeti záróvizsga 
Néptánc 
Tánctörténet 
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 verseny-
zőként, illetve párban – helyezést ért el 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 
végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott 
osztályzat a döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valam-
ennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
 
 
 
Néptánc 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc  
Csoportban 5–10 perc 
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 
A vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (ko-
reográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása 
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő táj-
egységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis cso-
portban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, 
a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektus-
ból 
A vizsga értékelése 
Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelen-
lét 
Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos 
mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc, 8–10 perc 
A vizsga tartalma 
A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze 
tételsort 
A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének 
megfelelő szerepben improvizál 
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Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott tánc-
rend szerint kell a táncokat bemutatni 
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zene-
kari felállást, a jellegzetes viseleteket 
A vizsga értékelése 
a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemuta-
tókhoz szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 
 
 
Folklórismeret 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Folklórismeret  
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 
témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ 
igénylő feladatokat tartalmaz 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról 
Témakörök 
Jeles napok 
Munkavégző ünnepek 
Az emberélet fordulói 
Táncdialektusok 
A régi és új táncréteg tánctípusai 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 
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Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 
hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 
Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
 
Tánctörténet 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tánctörténet 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5–10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalma-
zását, értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő fel-
adatokat tartalmazza 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
Hazánk jeles alkotói és műveik 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvé-
nyei 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
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A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Társastánc tanszak 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei 
Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 
záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészült-
sége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 
tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tan-
tárgyból a vizsga alól felmentés adható 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre vég-
ződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osz-
tályzat a döntő. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valameny-
nyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
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esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
Társastánc 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll  
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Társastánc főtárgy, 20–25 perc 
A vizsga tartalma 
A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk bemu-
tatásából áll 
A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a tánco-
kat 2–2 percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a külön-
böző ritmusok, stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről 
A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alap-
lépései, alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, 
Jive) táncok alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark 
and feather ending, Top spin) és a Jive (Promenade walks slow, Promenade walks 
quick, Change of place with double spin) haladólépései 
A vizsga értékelése 
a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 
a zene és a tánc összhangjának betartása, 
a technikai biztonság, 
a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 
a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánc, főtárgy 25–30 perc 
A vizsga tartalma 
A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 
kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet 
a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során 
lemérhető a tanulók technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő 
készsége és művészi önkifejezése 
A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alap-
lépései, alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 
A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplé-
pései, alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 
Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kom-
binációt nem kell bemutatni!) 
A vizsga értékelése 
a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a ko-
reográfia pontos kivitelezése 
a zene és a tánc összhangjának betartása 
a technikai biztonság 
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a tánc stílusának megfelelő előadásmód 
a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 
 
Társastánctörténet 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánctörténet, 10 perc 
A vizsga tartalma 
A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. 
századi magyar és európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves 
táncmestereikről. A standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hát-
teréről, a társasági táncélet alkalmairól és eseményeiről 
A társasági élet alkalmai. 
A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 
A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 
A vizsga értékelése 
A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin–ame-
rikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formái-
nak, stílusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus). 
A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek 
és jeles képviselőinek ismerete. 
A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
A standard táncok, a latinamerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és for-
máit tartalmazó társastánckönyv, a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai tánc-
élettel, a színpadi táncművészettel foglalkozó könyvek, oktatási segédanyagok, tár-
sastánc videokazetták, DVD–k, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánctörténet, 10 perc 
A vizsga tartalma 
A társasági élet alkalmai 
A XX–XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, legfontosabb 
korszakai, alkotói 
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 
A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 
A formációs társastáncok kialakulásának története 
A vizsga értékelése 
a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak isme-
rete, 
a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete, 
a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete, 
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a formációs társastáncok kialakulásának története. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi 
táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek, oktatási se-
gédanyagok, kiemelkedő táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k, te-
levízió, videó lejátszó, DVD lejátszó 
 

Moderntánc tanszak 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelent-
kezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Jazz–technika 
Limón–technika 
Művészeti záróvizsga 
Jazz–technika 
Tánctörténet 
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 verseny-
zőként illetve párban – helyezést ért el. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre vég-
ződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osz-
tályzat a döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni 
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Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valameny-
nyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

Jazz-technika 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
A vizsga tartalma 
A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakor-
latokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból 
és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos 
formában, önállóan mutatnak be. 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók 
Balett és jazz karpozíciók 
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 
A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, 
tombe, pas de bourre, chassé, pivot 
Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, batte-
ment tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand batte-
ment jeté használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemu-
tatása 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok technikai biztonsága 
A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, 
melynek ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak 
számot 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók 
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Balett és jazz karpozíciók 
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 
használata 
A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, 
tours, tombe, pas de bourré, chassé, pivot 
A testsúlyáthelyezések különböző formái 
Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 
Forgások helyben és térben elmozdulva 
Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, bat-
tement tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand batte-
ment jeté – használata a jazz–technika sajátosságainak megfelelően 
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 
bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok tudatos alkalmazása 
A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 
A művészi előadásmód 
 
Limón-technika 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Limón–technika 
Csoportban 30–40 perc  
A vizsga tartalma: 
A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és 
haladással végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet 
a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csopor-
tokban történő bemutatása 
A vizsga értékelése 
A vizsga értékelésének szempontjai:  
A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatossá-
gának megjelenési szintje  
A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 
A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek. 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
 
Tánctörténet 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
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A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 
5–8 perces egyéni beszélgetés 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalma-
zását, értelmezését valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő 
feladatokat tartalmaz 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvé-
nyei 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 

Kontakt improvizáció 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  
A vizsga tartalma: 
A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok cso-
portos bemutatása tantermi körülmények között.  
Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 
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3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett 
bemutatása tantermi körülmények között. 
A vizsga értékelése 
A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 
mennyisége és minősége. 
A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 
 
Kortárstánc tanszak 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelent-
kezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja 
jóvá 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Kortárstánc 
Limón–technika vagy Kontakt improvizáció 
Művészeti záróvizsga 
Kortárstánc 
Tánctörténet 
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 verseny-
zőként illetve párban – helyezést ért el 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre vég-
ződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osz-
tályzat a döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szer-
vez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizs-
gán figyelembe kell venni 
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valameny-
nyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tan-
tárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
 
Kortárstánc 

A kortárstánc művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Kortárstánc, csoportban 30–40 perc  
A vizsga tartalma: 
Kortárstánc gyakorlatsor önálló csoportos bemutatása 
2–3 perces, a szaktanár által összeállított, kombináció kiscsoportos bemutatása 
A szaktanár által előre kiválasztott kreatív feladat csoportos megoldása 
Rövid improvizáció bemutatása előre megadott szempontok alapján 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag ismerete, a bemutatás biztonsága, minősége 
A kreatív és improvizatív feladatok megoldási minősége 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Kortárstánc, csoportban 30–40 perc  
A vizsga tartalma: 
Kortárstánc gyakorlatsor önálló csoportos bemutatása 
3 perces, a szaktanár által összeállított kompozíció kiscsoportos bemutatása 
A szaktanár vagy a tanuló által előre kiválasztott témára készített önálló, rövid kom-
pozíció bemutatása 
Rövid improvizáció bemutatása előre megadott szempontok alapján 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag ismerete, a bemutatás biztonsága, minősége 
A kreatív és improvizatív feladatok megoldási minősége 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 
Limón-technika 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Limón–technika,  csoportban 30–40 perc  
A vizsga tartalma: 
A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és 
haladással végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet 
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a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csopor-
tokban történő bemutatása 
A vizsga értékelése 
A vizsga értékelésének szempontjai:  
A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatossá-
gának megjelenési szintje  
A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 
A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 
Kontakt improvizáció 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  
A vizsga tartalma: 
A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok cso-
portos bemutatása tantermi körülmények között.  
Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban.  
3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett 
bemutatása tantermi körülmények között. 
A vizsga értékelése 
A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 
mennyisége és minősége. 
A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége.  

Tánctörténet 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei  
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:  
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 
5–8 perces egyéni beszélgetés 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalma-
zását, értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő fel-
adatokat tartalmaz 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásuk-
ról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
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Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvé-
nyei 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz ja-
vaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

Képző- és iparművészeti ág 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható le-
gyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Ameny-
nyiben az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 
Műhelygyakorlat  
Vizuális alkotó gyakorlat 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   
Művészettörténet  
Népművészet 
A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záró-
vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül 
vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagó-
giai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanítá-
sának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
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Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhí-
vásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán 
megszerzett alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható 
a vizuális alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés 
nem adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 
végződik, a vizsga tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhely-
gyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valam-
ennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
Vizuális alkotó gyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Vizuális alkotó gyakorlat 
vizsgamunka bemutatása 15 perc 
helyszíni feladat megoldása 105 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmeg-
oldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását 
a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 
megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai 
jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycso-
port.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
tárgy, tárgyegyüttes,  
festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
szobor, térkonstrukció és variációi. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon vá-
lasztott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
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tárgy,  
festészeti, grafikai alkotás,  
szobor, térkonstrukció  
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Vizuális alkotó gyakorlat 
a vizsgamunka bemutatása 10 perc 
helyszíni feladat megoldása 180 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmeg-
oldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását 
a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 
megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai 
jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycso-
port.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
tárgy, tárgyegyüttes,  
festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
szobor, térkonstrukció és variációi 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon vá-
lasztott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
tárgy,  
festészeti, grafikai alkotás,  
szobor, térkonstrukció  
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 
tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
sík és térbeli ábrázolási képesség, 
a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
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térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

Grafika és festészet tanszak 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
tervezés 40 perc 
tárgykészítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a gra-
fika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a ta-
nuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a 
grafika és festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján létrehozott alkotás, amely lehet: 
alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy vari-
áció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsoro-
zat, a grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon vá-
lasztott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 
A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szem-
pontjai: 
tervezési, képalkotási készség, 
színhasználat, kompozíciós készség, 
alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 
a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 
az elkészült munka összhangja. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
tervezés 50 perc 
tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a gra-
fika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a ta-
nuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a 
grafika és festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján létrehozott alkotás, amely lehet: 
alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
díszlet– és jelmeztervek, 
murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, 
a grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon vá-
lasztott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 
a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
az elkészített tervek és művek bemutatása, 
egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező kész-
ség, 
tervezői, kivitelező készség, 
színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek isme-
rete, 
műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
a felületalakítás módja, 
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kreativitás, egyediség, 
az elkészült munka összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése: 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
kommunikációs készség. 

Foto és film tanszak 

Foto és film műhelygyakorlat 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
tervezés 40 perc 
fotó és film készítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló a fotó– 
és filmművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismereteit. Az elkészített mű mutassa be a tanuló fotó– és filmtechnikai 
jártasságát, tudását. 
A fotó és film műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – a koncepció alapján, a tanult tech-
nikai ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, amely lehet: 
fotó – camera obscura –fotogram sorozat, 
mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 
egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 
képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 
storyboard és film, filmrészlet készítése. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalko-
tás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv 
alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
tárgyfotó sorozat, 
környezetfotó sorozat, 
rövid tárgy–animáció, 
ritmusgyakorlat készítése mozgóképi eszközökkel. 
A vizsga értékelése 
a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 
a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 
a képkivágások, képalakító eljárások ismerete, 
önállóság, eredeti látásmód. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
tervezés 50 perc 
fotó vagy film készítése 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló fotó és 
filmművészeti ismereteit. Az elkészített mű megoldása mutassa be a tanuló fotó és 
filmtechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
1. A fotó és film műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotósoro-
zat vagy filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – képi vagy szöveges koncepció alap-
ján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely témája 
alapján lehet: 
portrésorozat, 
reklám/divatfotó sorozat, 
riport/autonóm riport 
megrendezett fénykép 
kísérleti fotó/film 
kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó képsorozat, 
ritmusképzés álló– és mozgóképi eszközökkel, 
rövidfilm. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat, tervvázlatok vagy képes forgató-
könyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
portréfotó sorozat, 
reklámfotó sorozat, 
riport/autonóm riport, 
megrendezett fénykép, 
mozgást kifejező mikrotörténet, 
fotó– vagy filmtechnika alkalmazásával készített montázs. 
2. A fotó és film műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
az álló– és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 
a fotózás és a filmezés technikái, 
a fényképezés és filmkészítés története, 
a fotó– és filmművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
a magyar fotó– és filmművészet jeles képviselői, 
egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
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lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 
a képkivágások és a képalakító lehetőségek alkalmazása, 
kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 
a koncepció eredetisége, átgondoltsága, 
a megvalósítás minősége, 
a tanult ismeretek kreatív alkalmazása. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
 
Környezet- és kézműves kultúra tanszak 
 
Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
tervezés 30 perc 
tárgykészítés 150 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a ta-
nuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 
készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztéti-
kai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes 
mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártassá-
gát, szakmai tudását. 
A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környe-
zet és kézműves tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alap-
ján, szabadon választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
használati vagy ajándéktárgy, 
játék, 
környezet– és lakáskultúra eleme. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy 
kézműves kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alap-
ján, természetes vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott 
alkotás, amely lehet: 
használati tárgy, 
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ajándéktárgy, 
játék. 
A vizsga értékelése 
környezettervező képesség, 
tárgytervező képesség, 
formaalkotó és díszítményképző készség, 
anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
kézműves alapismeret, 
a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
a vizsgamunka összhatása. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
tervezés 50 perc 
tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a ta-
nuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 
készségét, a kézművesség anyagairól, felhasználási lehetőségeiről, munkafolyama-
tairól, a kézműves díszítési módok műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűsé-
geiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes 
mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártassá-
gát, szakmai tudását, művészi igényességét. 
1. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből 
tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környe-
zetkultúra és tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján, szabadon választott anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely le-
het: 
meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
környezet– és lakáskultúra elem, 
használati–, ajándék–, játék–, vagy fiktívtárgy, tárgyegyüttes, 
öltözet, öltözet–kiegészítő, 
anyagtársításra, újrahasznosításra épülő funkcionális tárgy, vagy tárgycsoport. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet és kéz-
műves kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
használati tárgy, 
ajándéktárgy, 
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játék. 
2. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a környezet– és tárgykultúra fogalma, tárgytípusai, 
tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgy-
formálás, 
a hagyományos kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,  
a magyar kézművesség legjelentősebb népművészeti és iparművészeti emlékei, al-
kotói, műhelyei, 
más korok és népek sajátos kézműves emlékei, 
a kézművesség anyagai, eszközei, 
a tárgy– és díszítményalkotás technikái, 
a tárgykészítés fázisai a tervezéstől a kivitelezésig, 
a funkció–forma–díszítés összhangja, 
esztétikum, jelentéstartalom a tárgyakon, a környezetkultúrában, 
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a mai környezet– és tárgykultúrá-
ban, 
a gazdaságosság és újrahasznosítás fontossága, 
a kézművesség munka– és környezetvédelmi alapismeretei. 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező kész-
ség, 
manuális és konstruáló készség, 
díszítő, stilizáló készség, 
a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, egyedisége, kreativitása, 
az anyag– és eszközhasználat szintje, 
a környezet– és kézműves kultúra ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 
a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
 
Szobrászat és kerámia tanszak 
 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama  
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
tervezés 40 perc 
tárgykészítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a 
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szobrászat és kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai tör-
vényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló 
szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrá-
szat vagy kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján elkészített alkotás, amely lehet: 
mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bár-
mely más anyagból, 
mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy pati-
názva, 
drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 
felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a 
szobrászat vagy kerámia műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy 
egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszí-
tési technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
korongozott vagy más technikával készített edény, 
a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvö-
zésével készült plasztika. 
A vizsga értékelése 
tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 
térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és 
használata, 
az elkészült munka összhangja. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
A gyakorlati vizsga időtartama 
tervezés 50 perc 
tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a ta-
nuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a 
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szobrászat és a kerámia anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűsé-
geiről megszerzett ismeretét.  
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban el-
ért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik ösz-
sze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrá-
szat vagy kerámia műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján létrehozott alkotás, amely lehet: 
mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely 
más anyagból, 
mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy pati-
názva, 
drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,   
felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készített tárgy, 
tárgycsoport,   
épületkerámia vagy épületszobrászati díszítőelem. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szob-
rászat vagy kerámia műfajából.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy 
egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszí-
tési technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   
korongozott vagy más technikával készített edény, 
a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvö-
zésével készült plasztika, 
mintázott építészeti díszítőelem. 
2. A szóbeli vizsga tartalma: 
az elkészített tárgy bemutatása, 
a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai, 
szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák, 
a szobrászat és kerámia művészettörténeti stíluskorszakai, 
a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói,  
a szobrászat, a kerámia és az építészet kapcsolata, 
egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
A vizsga értékelése  
A gyakorlati vizsga értékelése 
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, absztraháló ki-
fejező készség, 
tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 
formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 
felületkezelési eljárások ismerete, 
díszítési eljárások ismerete, 
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kreativitás, egyediség, 
az elkészült munka összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
kommunikációs készség. 
 
Textil- és bőrműves tanszak 
 
Textil- és bőrműves műhelygyakorlat 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 
tervezés 40 perc 
tárgykészítés 140 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tervező, tárgyalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanuló funkció-
nak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a 
textilművesség és a bőrművesség alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. 
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló textil– és bőrművességben való technikai 
jártasságát, tudását. 
A textil– és bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a textil– és 
bőrművesség műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alap-
ján, szabadon választott műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létreho-
zott alkotás, amely lehet: 
használati– és ajándéktárgy, 
öltözet–kiegészítő, 
játék, 
lakáskultúra elem,tértextil. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textil– vagy 
bőrműves tárgy. 
A textil– vagy bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra al-
kalmas, a tanuló által készített tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 
létrehozott alkotás, amely lehet: 
nemezfigura, 
textilbáb, 
festett, batikolt kendő, 
egyszerű szerkezetű bőrműves tárgy, bőrzacskó, 
ékszer. 
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A vizsga értékelése 
tárgytervező képesség, 
formaalakító készség, 
kifejezőkészség, 
anyag– és eszközhasználat, 
textil– és bőrműves alapismeretek, 
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
a vizsgamunka összhangja. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A vizsgák tantárgyai és időtartama 
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
tervezés 50 perc 
tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funk-
ciónak, tartalomnak megfelelő tervezőkészségét. A textil– és a bőrművesség anya-
gairól, technikáiról, munkafolyamatairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvény-
szerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló tex-
til– és bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi 
igényességét. 
1. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik 
össze: 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textil– 
vagy bőrműves tárgy vagy tárgycsoport. 
A benyújtott – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon 
választott műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létrehozott alkotás, 
amely ötvözi a textil– és a bőrművesség tanult ismeretanyagát. 
A vizsgamunka lehet: 
használati– és ajándéktárgy, 
öltözék, öltözék–kiegészítő, 
ékszerkollekció, 
a lakáskultúra elem, 
tértextil, térplasztika. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített textil– vagy bőrműves tárgy. 
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló ál-
tal készített tervvázlat alapján szabadon választott technikával létrehozott alkotás, 
amely lehet: 
textilkép, 
tarisznya, erszény, 
öltözetdarab: fejviselet, egyszerű lábbeli, 
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ékszer, öv. 
2. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
a textil– és bőrművesség anyagai, eszközei, 
a textil– és bőr felhasználási területei, 
a tárgytervezés és –készítés szempontjai, folyamata, 
textil– és bőrműves technikák, díszítési módok, 
jelentéstartalom a tárgyakon, 
a textil– és bőrművesség története, iparművészeti és népművészeti értékei, 
textilből és bőrből készült alkotások a kortárs művészetben, a hagyományok tovább-
éltetésének lehetőségei a mai tárgykultúrában, 
a textil– és a bőrművesség munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai. 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező kész-
ség, 
díszítő, stilizáló képesség, 
a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, 
a megfelelő munkafolyamatok megválasztása, 
a textil– és bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
kommunikációs készség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok, székek 
Tároló szekrények, polcok 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Szövőállványok 
Szövőkeretek 
Egyszerű képkeretek, rámák 
Gyöngyszövő táblák 
Madzagszövő táblák 
Karmantyúszövő hengerek 
A szövéshez szükséges kiegészítő eszközök (vetélőfa, leverő, fonófa, ágacska) 
Varrógépek, varráshoz szükséges kéziszerszámok 
Varrópadok vagy fapofák 
Főzőlap, főzőedények 
Vasaló, vasalóállvány 
Műanyag kád, műanyag tálak 
Szárító eszközök 
Vágólapok 
Kéziszerszámok: textil– és bőrvarró tűk, ollók, kések, árak, lyukasztók, mintázó és pon-
coló vasak, szálvágó, vékonyító, varrásjelölő, kalapácsok, fogók, fűrészek, reszelők, 
csiszolók, asztali satuk, körzők, vonalzók, mérőeszközök, ecsetek, nyomóhengerek 
Vizes blokk 
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Munkabiztonsági berendezések 
Környezetvédelmi berendezések 

Népművészet 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 15 perc 
A vizsga tartalma 
A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgo-
zatból mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, nép-
szokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról 
megszerzett tudása. 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni 
gyűjtőmunkáját. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje 
alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgo-
zatból mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, élet-
módról megszerzett ismerete. 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 
a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 
a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 
népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 
népi hitvilág, világkép, 
a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 
gyermekjátékok, 
természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaal-
kalmak–hoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 
népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 
hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 
mérhető legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szin-
ten: 
tud eligazodni a népköltészet világában, 
ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 
ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 
ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 
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ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotá-
sokat, hiedelmeket, 
tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
megfigyelő, értelmező készség, 
összehasonlító, összegző készség, 
feladatmegoldó készség, 
tárgyismeret, 
helyes fogalomhasználat, 
tárgyelemző készség. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 20 perc 
A vizsga tartalma 
A népművészet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgo-
zatból mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a ha-
gyományos népi kézműves tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszer-
zett tudása. 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett 
ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje 
alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgo-
zatból mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a 
népművészet ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 
a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 
a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 
a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó össze-
tevők (funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 
a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 
szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 
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bőrművesség területei, tárgytípusai, hagyományai,, 
a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas 
központjai, 
a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 
vessző–, gyékény–, szalma–, csuhé megmunkálásának hagyományai, 
mézesbábosság, tojásfestés, 
a népi kultúra táji tagolódása, 
a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, 
valamint lakhelyének hagyományai, 
a népművészet továbbélése, a hagyományápolás lehetőségei. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 
mérhető legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 
ismeri a fa–, bőr–, textilművesség és népi fazekasság jellemzőit, 
ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 
tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
tudja elemezni a megismert tárgyakat, 
tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 
tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
megfigyelő, értelmező készség, 
összehasonlító, összegző készség, 
feladatmegoldó készség, 
tárgyismeret, 
fogalomismeret, 
tárgyelemző készség. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
 
Művészettörténet 
 
A művészettörténeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
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Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dol-
gozatból mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártas-
sága, az építészetről, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászat-
ról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvénysze-
rűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye. 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott 
egyéni választ, válaszokat. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap 
kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
művészettörténeti alapfogalmak, 
a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
a képző– és iparművészet ágai, műfajai, 
a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
Kína, Japán, India, Afrika művészete, 
a prekolumbiánus művészet, 
Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
a népvándorlás korának művészete, 
a román és a gótikus kor művészete, 
a reneszánsz művészete, 
a barokk és rokokó művészete, 
a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
a századforduló építészete és képzőművészete, 
a 20. század első felének művészete, 
a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 
mérhető legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 
tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
analizáló és szintetizáló készség, 
összehasonlító készség, 
tervező, feladatmegoldó készség, 
műelemző készség, 
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műfaj– és stílusismeret, 
műtárgyismeret, 
fogalomismeret. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kifejező és érvelési képesség. 
 
A művészettörténeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgo-
zatból mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártas-
sága, elemző, összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, 
szobrászatról, azok műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvénysze-
rűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott 
egyéni választ, válaszokat. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a máso-
dik félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal 
kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap 
kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
primitív művészet egykor és ma, 
városi folklór, 
naiv művészet, 
az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
hiedelemvilág és művészet, 
vallás és művészet, 
ideológiák és művészet, 
hivatalos művészet és az avantgarde, 
művészet és kommunikáció, 
kortárs művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből 
mérhető legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 
ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
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tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
képes a pontos önértékelésre. 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 
befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
összehasonlító készség, 
tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 
műelemző készség, 
műfaj– és stílusismeret, 
műtárgyismeret, 
fogalomismeret. 
A szóbeli vizsga értékelése 
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
kommunikációs készség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor)  
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
 
Színművészeti-bábművészeti ág 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentke-
zett.  
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelent-
kezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-
tervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 
záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészült-
sége és tudása. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság 
elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoz-
tathatja. 
Vizsga tantárgyak  
Színjáték tanszak 
A művészeti alapvizsga tantárgyai:  
dráma és színjáték, valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
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dráma és színjáték, valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 

Bábjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 
bábjáték, valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
bábkészítés 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
bábjáték, valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
bábkészítés 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 
Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga 
tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 
programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának 
utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti ta-
nulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott 
helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tansza-
kán beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból 
megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott 
tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyan-
ként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tan-
tárgy osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlag-
számítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának 
meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból ka-
pott 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 valam-
ennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsga-
részből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga 
esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javító-
vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

Dráma és színjáték 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 2–3 perc 
színpadi produkció - jelenet 3–5 perc 
vagy - előadás 15 perc 
A vizsga tartalma 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, hely-
színe, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet le-
het. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tétel-
ből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöve-
ges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szük-
séges instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 
A felkészülési idő 5 perc. 
Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített imp-
rovizáció alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jele-
net/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös 
akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok 
megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képessé-
geiről, jártasságáról. 
A vizsga értékelése 
Improvizáció 
Az instrukciók megértése, követése 
Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe il-
lesztése), 
Színpadi jelenlét 
Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 
szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 
Sűrítés képessége 
A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 
Színpadi produkció 
A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 
Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impul-
zusok erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös já-
tékstílus kialakítása, tartása) 
Figyelem, koncentráció 
Színpadi jelenlét 
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Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 
Atmoszférateremtés 
Verbális kifejezőeszközök használata 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 3–5 perc 
színpadi produkció– jelenet 5–7 perc 
vagy– előadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 
időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szak-
tanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős impro-
vizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg 
nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg 
kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szaba-
don vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a felada-
tokat tartalmazó tételek közül. Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instruk-
ciók alapján variációk bemutatását kéri. A felkészülési idő 5 perc. 
Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített imp-
rovizáció alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos elő-
adás) vagy szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, 
önálló akciók végrehajtásával kell közreműködnie. 
A vizsga értékelése 
Improvizáció 
Az instrukciók megértése, követése 
A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, látható-
ság) 
Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe il-
lesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 
Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 
stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes 
elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 
Figyelem, koncentráció 
Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a ka-
rakterépítés eszköztárának gazdagsága) 
A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a 
figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépí-
tés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 
Atmoszférateremtés 
Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 
Fantázia, ötletesség, humor 
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Színpadi produkció (előadás, jelenet) 
Koncentráció, figyelem 
Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak el-
fogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társak-
kal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 
Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, szemé-
lyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, 
viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
A játék intenzitása 
Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a ka-
rakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, szemé-
lyessé tétele) 
Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő szín-
játékos kifejezőeszközök) 
Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 
tempóváltás) 
Feszültségteremtés 
Atmoszférateremtés 
Verbális kifejezőeszközök használata 

Beszéd és vers 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 
beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
vers– és prózamondás 5 perc 
A vizsga tartalma 
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a 
szaktanár által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gya-
korlatsor) 
 
Vers– és prózamondás 
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott 
két különböző hangulatú vers vagy próza előadása  
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai 
mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanuló-
nak a vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
A vizsga értékelése  
Beszédtechnikai ismeretek: 
a gyakorlatok ismeretének szintje,  
a megvalósítás pontossága, 
oldott artikuláció és középhang,  
tudatos nyelvhasználat 
A választott szövegek előadása:  
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kifejező megszólaltatás, 
előadásmód,  
kiállás,  
jelenlét, 
közvetítő erő,  
előadói készségek 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers  
beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 
3 perc 
A vizsga tartalma 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl.: bemelegítő gyakorlatok, az arti-
kulációs biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 
Vers– és prózamondás 
Repertoárból való vizsga: 
A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza elő-
adása. A tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű rész-
let vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 
vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 
A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő vá-
lasztás és rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kap-
csolatban kérdésekre is válaszol. 
A vizsga értékelése 
Beszédtechnikai ismeretek 
A tudás technikai szintje  
A megvalósítás pontossága  
Természetes, oldott artikuláció és középhang 
Választott szövegek előadása 
Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 
Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 
Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 
Elméleti felkészültség 
Helyes nyelvhasználat 
Ismeretlen szöveg előadása: 
A felolvasás gördülékenysége  
A szöveg értő  megszólaltatása 
A szöveg alaphangulatának közvetítése 
Helyes nyelvhasználat 

Mozgás és tánc 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
egyéni produkció 2–3 perc 
csoportos produkció 10–20 perc 
A vizsga tartalma 
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 
gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével ki-
választott és összeállított produkció 
A vizsga értékelése  
Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációk-
ban 
A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, 
dinamika, térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
etűd 3–5 perc  
előadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszínházi vagy pantomim technikai 
produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy 
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptáci-
ója lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell köz-
reműködnie oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártas-
ságáról számot tudjon adni. 
A vizsga értékelése  
A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 
A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, 
ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, 
együttműködés) 
 

Zene és ének 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
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csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10–15 perc 
szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
Csoportos gyakorlatsor 
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figye-
lembe vételével:  
a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egy-
mástól való függetlenítése 
az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével 
egy akciósor lekövetése 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 
A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A 
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. 
A vizsgán a tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a 
capella és egy másik, egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához 
igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 
Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
csoportos zenés színpadi etűd 15–20 perc 
szólóéneklés vagy dallam, vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Csoportos zenés színpadi etűd 
A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 
figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfa-
jok minél színesebb bemutatására!  
A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi eleme-
ket, az összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 
A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott 
dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottsága-
inak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott 
dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, 
amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Etűd:  
a kompozíció íve, megformálása,  
az együttműködés minősége;  
a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 
Ének:  
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tiszta intonáció,  
a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 
szövegérthetőség,  
prozódiai pontosság 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Ritmushangszerek, pl.: dobok, gardon, tikfa, fadob 
Dallamhangszerek, pl.: mirliton, nádsíp, furulya 
Egyszerű hangkeltő eszközök, pl.: kanál, kanna, köcsögduda 
Jelzőhangszerek, pl.: kereplő, kolomp, csengő 
Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl.: doromb, gitár, szájharmonika 
A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n 
 
Színházismeret 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 
előadás (részlet) elemzése 10 perc  
A vizsga tartalma 
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy rész-
letének felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóele-
mek és azok nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása.  
vagy  
A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt külön-
böző alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán 
a tanuló szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a 
helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy 
milyen színházi eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen 
hatást gyakorolnak a nézőre.  
A vizsga értékelése 
Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 
A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 
A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 
írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 
szóbeli 15 perc 
A vizsga tartalma 
Írásbeli vizsga 
Előadáselemző dolgozat (5–8 oldal) 
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Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dol-
gozatot a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félév-
ben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell 
a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A dolgozatnak ki kell térnie: 
az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 
a tér és a térhasználat sajátosságaira, 
a jelmezek jellegére és funkciójára 
a tárgyak, kellékek szerepére 
az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 
az előadás felépítésére, ritmusára 
az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 
a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 
vagy 
Tanulói portfolió (dosszié) 
Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl.: olvasó-
próba, díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket 
(pl.: kritikák, a közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tar-
talmazza. A portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely 
az előadással kapcsolatba hozható. 
A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói refle-
xiók, melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 
A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nap-
pal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Szóbeli vizsga 
Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 
megfogalmazott kérdések alapján.  
Szempontjai:  
a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 
a tér és a térhasználat sajátosságai 
a jelmezek jellege és funkciója 
a tárgyak, kellékek szerepe 
az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 
a világítás módja és hatása 
a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 
az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 
az előadás felépítése, ritmusa 
a jelenetszervezés sajátosságai 
a rendezői koncepció megjelenésének módjai 
az előadás stílusa, műfaja 
a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 
folyamatában 
A vizsga értékelése 
Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a vá-
lasztott színházi előadásra 
Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 
A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
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Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Színházi előadások videofelvételei 

Bábjáték 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Bábjáték 2–3 perc 
A vizsga tartalma 
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción ala-
puló egyéni vagy páros jelenetet készít és mutat be. A vizsga helyszínén biztosítani 
kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább tizenöt darab környezetükben 
található használati tárgyat (pl. cipők, üvegpalackok, konyhai eszközök). A jelenet-
nek reprezentálnia kell az eddig tanultak egységben való kezelését, alkotó módon 
való felhasználását (pl.: a bábjátéki elemek hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesz-
tés).  
A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe 
vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hang-
effektusok alkalmazásához). 
A vizsga értékelése 
A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 
A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 
Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezőeszközök használata 
A tekintet tudatos irányítása 
A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangolt-
sága 
A zene és hanghatások figyelembevétele 
A díszletek, kellékek használata 
Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttműködés 
Eredetiség, kreatív megoldások 
A jelenet kifejezőeszközeinek összhatása 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Bábjáték 
egyéni vagy páros jelenet, 3–5 perc 
vagy 
csoportos jelenet vagy előadás, 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos jelenetben/elő-
adásban önálló szerep megformálásával teljesítheti a művészeti záróvizsga követel-
ményeket. A jelenet vagy előadás készülhet drámai, dramatizált vagy szerkesztett 
mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával 
vagy rögzített improvizációval. A tanulónak egyéni vagy páros produkciójában egy 
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szabadon választott bábtechnikát kell (kesztyűs, árny, marionett, bunraku, vajang) 
alkalmaznia, választását indokolnia kell. A csoportos jelenet vagy előadás a válasz-
tott téma szerint épülhet egy kiválasztott bábtechnikára, vagy – ha ez indokolt – 
több együttes alkalmazására. 
A vizsga értékelése 
A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 
A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága  
Verbális produkcióban a nyelvi kifejezőeszközök használata 
A tekintet tudatos irányítása  
A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangolt-
sága 
A zene és hanghatások figyelembevétele 
A díszletek, kellékek használata  
Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttműködés 
Eredetiség, kreatív megoldások 
A jelenet/előadás kifejezőeszközeinek összhatása 

Bábkészítés 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Bábkészítés 90 perc 
A vizsga tartalma 
A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenítésére 
bábut készít szabadon választott technikával.  A tanulónak a bábut rögtönzött mó-
don, egészében kell megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló anyagokból, 
eszközökből választva. Az elkészült bábut karakterének megfelelően egyszerű moz-
gás– vagy mozdulatsor (pl. járás, forgás, dőlés) bemutatásával kell megmozgatnia, 
láthatóvá tennie ezzel a használhatóságot, a vizuális jellemzőket. A tanulónak a be-
mutatás során fel kell vázolnia a bábu elkészítéséhez szükséges lépéseket is. 
A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően összeállított jelenetsorból 
húz. 
A vizsga értékelése  
A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel 
Műfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatív alkalmazása 
Lényegkiemelés, arányok, színek, kompozíció 
 
Ötletesség 
A bábu működőképessége, használhatósága 
A vizuális megformáltság igényessége 
Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága 
Karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás) 
Az ötletek kreatív alkalmazása 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 
Bábkészítés  
gyakorlati 90 perc 
szóbeli 10 perc 
A vizsga tartalma 
Gyakorlati vizsga 
A bábkészítés gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A vizsgát megelőzően  
Adott jelenet bábterveinek (színterv, méretarányos tervrajz) elkészítése, valamint 
egy, a tanuló által választott figura kivitelezése. 
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a tanár által megadott 2–3 szereplős jelenet-
hez a vizsgamunkát szabadon választott technikával. A vizsgamunkát a tovább-
képző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, 
és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
A vizsga helyszínén, ideje alatt  
Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl.: arcmintázás, mozgatási 
rendszer megépítése, technológia alkalmazása), elkészítése 
A vizsgára elkészített bábut működésbe hozva szerkezeti felépítésének bemutatása 
Szóbeli vizsga 
A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készített bábterveket és az elkészült bábut, 
melyekről az alábbi szempontok szerint indoklást ad és/vagy kérdésekre válaszol 
a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában 
a tervezés során kialakított stílus 
a készítés szempontjai, a megvalósítás fázisai, anyagai, eljárásai 
A vizsga értékelése  
Az alapanyag, a megjelenítés, az indoklás összhangja 
Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése 
A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzőművészeti megjelenítés, ka-
rakter, stilizáltság, arányok, méretek) 
A formaalkotó és alakító, kifejező, konstruáló képesség színvonala 
A bábu alkalmazhatósága 
A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka 
Tájékozottság a bábtechnikákban, a színpadok, paravánok típusaiban, a szakkife-
jezések helyes használatában 
 

Beszéd és vers 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 
beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
vers– és prózamondás 5 perc 
A vizsga tartalma 
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
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Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a 
szaktanár által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gya-
korlatsor) 
Vers– és prózamondás 
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott 
két különböző hangulatú vers vagy próza előadása  
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai 
mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanuló-
nak a vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
A vizsga értékelése  
Beszédtechnikai ismeretek: 
a gyakorlatok ismeretének szintje,  
a megvalósítás pontossága, 
oldott artikuláció és középhang,  
tudatos nyelvhasználat 
A választott szövegek előadása:  
kifejező megszólaltatás, 
előadásmód,  
kiállás,  
jelenlét, 
közvetítő erő,  
előadói készségek 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers  
beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 
3 perc 
A vizsga tartalma 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl.: bemelegítő gyakorlatok, az arti-
kulációs biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 
Vers– és prózamondás 
Repertoárból való vizsga: 
A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza elő-
adása. A tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű rész-
let vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 
vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 
A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő vá-
lasztás és rövid felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kap-
csolatban kérdésekre is válaszol. 
A vizsga értékelése 
Beszédtechnikai ismeretek 
A tudás technikai szintje  
A megvalósítás pontossága  
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Természetes, oldott artikuláció és középhang 
Választott szövegek előadása 
Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 
Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 
Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 
Elméleti felkészültség 
Helyes nyelvhasználat 
Ismeretlen szöveg előadása: 
A felolvasás gördülékenysége  
A szöveg értő  megszólaltatása 
A szöveg alaphangulatának közvetítése 
Helyes nyelvhasználat 
 

Mozgás és tánc 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
egyéni produkció 2–3 perc 
csoportos produkció 10–20 perc 
A vizsga tartalma 
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 
gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével ki-
választott és összeállított produkció 
A vizsga értékelése  
Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációk-
ban 
A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, 
dinamika, térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
etűd 3–5 perc  
előadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszínházi vagy pantomim technikai 
produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy 
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
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Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptáci-
ója lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell köz-
reműködnie oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártas-
ságáról számot tudjon adni. 
A vizsga értékelése  
A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete  
A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, 
ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, 
együttműködés) 

Zene és ének 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10–15 perc 
szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
Csoportos gyakorlatsor 
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figye-
lembe vételével:  
a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egy-
mástól való függetlenítése 
az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével 
egy akciósor lekövetése 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 
A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A 
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. 
A vizsgán a tanulónak az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a 
capella és egy másik, egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához 
igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 
Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
csoportos zenés színpadi etűd 15–20 perc 
szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Csoportos zenés színpadi etűd 
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A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 
figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfa-
jok minél színesebb bemutatására!  
A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi eleme-
ket, az összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 
A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott 
dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottsága-
inak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott 
dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, 
amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Etűd:  
a kompozíció íve, megformálása,  
az együttműködés minősége;  
a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 
Ének:  
tiszta intonáció,  
a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 
szövegérthetőség,  
prozódiai pontosság 

Színházismeret 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 
előadás(részlet) elemzése 10 perc  
A vizsga tartalma 
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy rész-
letének felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóele-
mek és azok nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása.  
vagy  
A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt külön-
böző alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán 
a tanuló szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a 
helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy 
milyen színházi eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen 
hatást gyakorolnak a nézőre.  
A vizsga értékelése 
Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 
A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 
A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 
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A vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 
írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 
szóbeli 15 perc 
A vizsga tartalma 
Írásbeli vizsga 
Előadás elemző dolgozat (5–8 oldal) 
Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dol-
gozatot a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félév-
ben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell 
a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A dolgozatnak ki kell térnie: 
az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 
a tér és a térhasználat sajátosságaira, 
a jelmezek jellegére és funkciójára 
a tárgyak, kellékek szerepére 
az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 
az előadás felépítésére, ritmusára 
az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 
a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 
vagy 
 
Tanulói portfolió (dosszié) 
Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl.: olvasó-
próba, díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket 
(pl.: kritikák, a közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tar-
talmazza. A portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely 
az előadással kapcsolatba hozható. 
A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói refle-
xiók, melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 
A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 
félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nap-
pal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
Szóbeli vizsga 
Az előadás elemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által 
megfogalmazott kérdések alapján.  
Szempontjai:  
a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 
a tér és a térhasználat sajátosságai 
a jelmezek jellege és funkciója 
a tárgyak, kellékek szerepe 
az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 
a világítás módja és hatása 
a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 
az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 
az előadás felépítése, ritmusa 
a jelenetszervezés sajátosságai 
a rendezői koncepció megjelenésének módjai 
az előadás stílusa, műfaja 
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a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 
folyamatában 
A vizsga értékelése 
Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a vá-
lasztott színházi előadásra 
Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 
A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola jelen pedagógiai programja a 2020/2021. tanévben indul, évenkénti felül-
vizsgálata szükséges.  

Záradékok: 

A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta a 2020. június 26-i nevelőtestü-
leti értekezleten. 
 
  ......................................................  
  hitelesítő nevelőtestületi tag 
 
A szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselői aláírásukkal hitelesítik, hogy vé-

leményezték az intézmény pedagógiai programját. 

 

  ..........................................................   ......................................................  

 szülői szervezet képviselője diákönkormányzat képviselője 

 

A fenntartó Művészetért Közalapítvány a 13/2020 (VI.26.) számú határozatával 

egyetértését fejezte ki. 

 

  ............................................................  

  Vörös Tamás kuratórium elnöke 

 

 

Az igazgató a pedagógiai programot jóváhagyta. 

 

 

 

  ............................................................  

 Gerséné Krausz Szilvia intézményvezető 

 

Bodajk, 2020. június 26. 
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A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekint-
hető. 
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intéz-
ményeknél tekinthető meg: 

a fenntartónál 
az iskola irattárában 
az iskola tanári szobájában 
az igazgatónál  
az iskola honlapján 

A program megvalósulását tanévenként figyelemmel kell kísérni, a tapasztalatokat 
össze kell gyűjteni, az esetlegesen időközben megváltozó törvényeknek megfele-
lően aktualizálni szükséges. A program felülvizsgálatát szükség esetén bármikor el 
lehet végezni, módosítására a felülvizsgálatok alkalmával kerülhet sor. A módosítást 
kezdeményezheti: 

a fenntartó 
az iskola vezetője 
a nevelőtestület  
a tantestület min. 30 %-a 

 
 
 


