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1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELADATA, HATÁLYA 
A pedagógiai program az iskola működésének alapdokumentuma, az intézmény alapvető 
szakmai stratégiai összefoglalója, melynek feladata, hogy: 

— összefoglalja az intézmény oktatási-nevelési céljait és feladatait működésének alapfeltételeit 
— a dokumentumból megismerhesse minden iskolahasználó (szülők és tanulók) intézményünk 

pedagógiai tevékenységét, módszereit, oktatási követelményeit 
— bemutassa a nevelési program eszközeit és eljárásait, a tehetséggondozás és a 

személyiségfejlesztés módszereit 
— meghatározza az oktatott szaktárgyak alkalmazott tanterveit 

 
Mindezt nem általánosságban, hanem mindig a helyi körülményekre szabottan, hiszen nyilvánvaló, hogy 
minden intézmény, település adottsága, helyzete más és más. 
 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának hatálya kiterjed valamennyi, az 
intézménnyel jogviszonyban álló természetes és jogi személyre. 

— az iskolavezetőre 
— az iskola pedagógusaira 
— az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra és törvényes képviselőikre 
— az iskola fenntartójára 

 
2.       AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 
 
2.1 Hivatalos neve: Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
 Címe: 2030 Érd, Felső utca 33. Iskolaközpont 
 Kódja: PA0501 

 Fenntartója: Érdi Tankerületi Központ  
 Címe: 2030 Érd, Alispán u. 8/A  

 OM azonosítója: OM 039974 
 
2.2       Hatósugara, beiskolázási területe:  
 
Az iskola a központi épületeken kívül telephelyként a város oktatási intézményeiben kihelyezett 
oktatást folytat: 
 Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi út 95-99. Túr u. 5-7. 
 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. 
 Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 1. 
 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. 
 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. 
 Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érd, Fácán köz 1. 
 Lukin László AMI Felső utca 45.  
 
Iskolánk a kihelyezett tanítási helyszínekkel nemcsak behálózza a várost, hanem jelentős segítséget 
nyújt az általános iskoláknak és a szülőknek. Ezt egyrészt indokolja Érd kiterjedt területe, másrészt az a 
tendencia, hogy tapasztalataink szerint a diákok (és szüleik) szívesebben választják délutáni 
elfoglaltságul a művészeti képzést, ha az közvetlenül az általános iskolában, illetve a körzetben 
hozzáférhető. 
                    
2.3 A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola típusa, évfolyamai, alaptevékenysége 
 
 Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 
 Az évfolyamok száma: 1-12  évfolyam 
 Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú zeneművészeti oktatás 
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2.4 Rövid iskolatörténet 
Az érdi szervezeti zeneoktatás történetét 1954-től számítjuk. Ekkor kezdődött az államilag 
engedélyezett zeneoktatás, munkaközösségi és kultúrházi zenetanfolyam keretében. 1966-ban alakult 
meg az első helyi önálló zeneiskola, az érdi központú Budai Járási Körzeti Állami Zeneiskola, mely az 
érdi, pilisvörösvári, a pilisszentiváni, a zsámbéki és a solymári kihelyezett tagozatok összekapcsolásával 
vált körzeti zeneiskolává.   
 
A Budai Járási Körzeti Állami Zeneiskola a jelentkező igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően 
gyarapította kihelyezett tagozatait. 1966-ban Érdliget, 1969-ben Érd-Parkváros, 1970-ben 
Százhalombatta, 1972-ben Érd - Tusculánum és Piliscsaba, 1973-ban Budakeszi kapcsolódott a 
körzethez. A tarthatatlan tanítási körülmények miatt megszűnt a pilisszentiváni (1972) és a piliscsabai 
(1981) tagozat. A zeneiskola kihelyezett tagozatokat létesített a ráckevei járás területén 
Dunavarsányban, Halásztelken és Szigetszentmiklóson is. 
A tagozatok 1973 szeptemberétől 1978. július 31-ig tartoztak az intézményhez.  
 
A város elismerve a zeneiskola kiemelkedő pedagógiai tevékenységét, 1986-ban „Érd Művelődéséért 
Emlékplakettet” adományozott az intézménynek. 
1987-től kezdődően a kihelyezett tagozatok egy része levált és önálló intézménnyé alakult. 
Érd-központ fejlődését és erősödését elősegítette az 1977-ben (Felső u. 45.) és 1986-ban (Felső u. 33.) 
fenntartó által biztosított épületek használatba vétele. 
 
A Városi Zeneiskola fennállásának évtizedei alatt a mostoha körülmények ellenére mindig az újítások, 
pedagógiai vállalkozások otthona volt. Hírnévre tettek szert Érden a ’80-as években a „Korunk zenéje” 
tanításának zenei, tartalmi és technikai kérdéseivel való foglalkozások, közös órák, a gyakorlás 
módszerei, a zenei műveltség gyarapítása, a tanítás-tanulás folyamata kérdéseinek megoldására 
beindított kísérletek.  
 
Az elmúlt majd fél évszázadra visszatekintve elmondhatjuk: az érdi zeneiskola büszke arra, hogy 
valamikor az ország legnagyobb körzeti zeneiskolájának lehetett szakmai, szervezési és ügyviteli 
irányítója, központja. 
 
A zeneiskola igazgatói: 
 Szári Lajos  1966. szept. 1-től  1970. nov. 15-ig 
 Szabó Júlia  1970. nov. 16-tól  1990. júl. 31-ig 
 Henkelné Czenner Katalin mb. igazgató  1990. aug. 1-től  1991. júl. 31-ig 
 Henkelné Czenner Katalin 1991. aug. 1-től 1997. jún. 30-ig 
 Madarászné Vajda Éva mb. igazgató 1997. júl. 1-től 1998. okt. 31-ig 
 Abrudbányai Zoltán 1998. nov. 1-től 2001. okt. 31-ig 
 Vida Orsolya mb. igazgató 2001. nov. 1-től 2002. júl. 1-ig 
 Vida Orsolya 2002. aug. 1-től 2007. júl. 31-ig 
 Stiblo Anna 2007. aug. 1-től  2017. júl. 31-ig 
 Szabóné Bán Ildikó mb. igazgató 2017. aug. 1-től 
 
2.5 Az iskola eredményei – hagyományrendszer   
Zeneiskolánk az elmúlt öt évtized alatt számos helyi, regionális, országos hangszeres-, kamarazenei-, 
zenekari- és szolfézsversenyen képviseltette magát. 
Verseny-eredményeinkkel joggal büszkélkedhetünk, iskolánk a magyar zeneiskolák között elismert 
helyet foglal el. 
Ez idő alatt iskolánk eredményesen készítette fel zenei pályára készülő tanítványait is, számosan 
tanultak tovább az ország zeneművészeti szakközépiskoláiban, magyar és külföldi főiskolákon, 
zeneakadémiákon. 
 
Iskolánk hagyományai közül érdemes megemlíteni a „Nyílt napok” sorozatát, amelynek célja az 
iskolánkban tanulni szándékozó gyerekek és szüleik megszólítása. Ennek keretében bemutatóórákat 
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tartunk,  megismertetjük a választható hangszereket és  zeneiskolánk működésének rendjét. Ezekben a 
napokban tartjuk meg a felvételi meghallgatásokat is. 
1990-ben lett hivatalos ünnep a „Magyar Kultúra Napja” január 21-e. Elsőként Érden a mi iskolánk 
rendezett a nap tiszteletére ünnepi hangversenyt, ezzel indítva el egy napjainkban már országszerte élő 
hagyományt. 
Tanulóink az egyéni hangszeres oktatásban szerzett tudást az iskola állandó, és évenként szerveződő, 
alkalmi kamarazenei csoportjaiban, zenei együtteseiben fejleszthetik, hasznosíthatják. 
A zeneiskola kihelyezett tagozatain (Dunavarsány, Pilisvörösvár, Solymár) már működő együttesek 
mellett kiemelten érdemes megemlíteni az érdi központban 1967-től 1991-ig működő fúvószenekart és 
az 1987-ben megalakult vonószenekart is.  
A fúvószenekar a 2001/2002-es, valamint a 2007/2008-as tanévekben kétszer is újjáalakult. Az azóta 
folyamatosan működő, egyre gyarapodó létszámú együttes fellép az iskola hangversenyein, 
rendszeresen képviseli iskolánkat a város és a környező települések rendezvényein. 
A 2007/2008-ban újjáalakult gyermek vonószenekar különleges színfoltja lett iskolánknak. Az iskola 
zenetanáraiból 1980-ban Noseda Tibor vezetésével megalakult a mai Érdi Kamara-zenekar elődje. A 
1989-ben Rédai Erzsébet vezetésével az együttes újjászerveződött. A 90-es évektől már Bach 
Kamarazenekar néven a város zenekaraként is említhető. 
 
Hagyományos rendezvényeink minden évben: a Zenei Világnapi hangverseny, a farsangi, a karácsonyi, 
régi diákok, a tanári, valamint a „B” tagozatos hangversenyek. Ezen felül művésztanáraink és újjáalakult 
fúvószenekarunk, vonószenekarunk, furulya együttesünk és kamarazenei csoportjaink minden évben 
rendszeresen fellépnek a városi ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. 
 
2001 óta minden tavasszal versenyre hívjuk a régióban zenét tanuló gyerekeket. Évente más és más 
hangszer játékosai találkoznak. 
 
Több alkalommal rendeztünk Érd város polgárai számára hangversenysorozatot, melyen a zeneiskola 
művész-tanárai lépnek fel. A koncertek minden alkalommal telt ház előtt, nagy sikerrel zajlottak.  
 
Hosszú ideje jó kapcsolatot ápolunk a Szepes Gyula Művelődési Központtal: mivel a zeneiskolának nincs 
nagyméretű saját hangversenyterme, évente több alkalommal lehetőséget kapunk kamaratermükben 
rendezvényeink lebonyolítására. A Földrajzi Múzeum kertje, valamint az Érdi Galéria nagyterme 
rendszeres helyszínei hangversenyeinknek. 
 
Iskolánk 2005-ben felvette Lukin László nevét, ezzel elkötelezte magát a művész szellemi örökségének 
ápolására.  
Az iskola épületében dombormű, emléktábla avatásával, valamint a hagyománnyá válás igényével a 
Lukin László Napok megrendezésével emlékezünk a kiváló zenepedagógusra.  
2008 óta Lukin Hangversenybérletbe rendezve tartjuk legjelentősebb eseményeinket.  
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 2007-ben a művészeti iskolák országos minősítése során 
kiválóra minősült oktatási intézmény lett, 2013 óta regisztrált, 2015-tól akkreditált kiváló 
tehetségpontként működik. 
 
2.6 Az iskola szerepe a település kulturális életében 
A Budapesttől 17 km-re fekvő Érd lakosainak száma kb. 62 000 fő, területe 6.054 km². A település 1979-
ben kapott városi rangot, 2006-tól megyei jogú várossá lett.  
Az elmúlt 20-25 évben a lakosság többsége a fővárosba bejáró dolgozó volt. Gyár és ipar a mai napig sem 
települt a városba, annál inkább növekedett a fővárosból kitelepedő vállalkozók és értelmiségiek száma. 
 
A 90-es évektől a városi élet pezsdítésére számos folytatásra méltó rendezvény született. Ezek közé 
tartozik a Polgármesteri Hivatal által szervezett „Érdi Expo” és a Szepes Gyula  Művelődési Központ által 
gondozott „Érdi Napok” és a nyári „Zenélő udvar”, valamint az Érd  Körbe. 
 
A Lukin László Zeneiskola Érd egyetlen művészeti iskolája. A korábban említett kihelyezett tagozatok 
lehetővé teszik, hogy gyerekek nagy része a központba bejárás helyett általános iskolájában részesüljön 
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zeneoktatásban. Ilyen módon elmondhatjuk, hogy a zeneiskola bizonyos mértékig kiegészíti az általános 
iskolák tevékenységét, programegyeztetéssel igyekszik a közoktatási intézményekhez igazodni. 
 
Fejlődésünket nehezíti a további bővítések lehetőségének hiánya. Telephelyek bekapcsolása, a jelenlegi 
telephelyek hangszerválasztékának bővítése korlátozott a jelenlegi gazdasági helyzetben. 
 
3. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola munkáját segíti az „Érd Zenekultúrájáért Alapítvány”mely 
2002 májusában kelt újra életre, s még ugyanebben az évben megkapta a „közhasznú” minősítést. Az 
alapítvány hangszerek, hangszertartozékok és eszközök vásárlásával, karbantartásával, rendezvények 
támogatásával, stb. segíti iskolánkat. 
 
Az Alapítvány és a zeneiskola közös célja, hogy Érd város kulturális és művészeti életét fellendítse, 
pályázatokkal segítse a zeneiskola és Érd fiatalságának művészeti nevelését, és hogy városunkat 
országos szinten is elismert regionális művészeti központtá tegye. 
 
4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE 
 
4.1 Személyi feltételek 
A művészeti iskola programjának megvalósításához elengedhetetlen, hogy az adott tanszakon 
szakmailag felkészült és megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tanítsanak. A törvényi 
előírásokat figyelembe véve törekszünk minél magasabb szakmai tudással, zenei képzettséggel, és 
pedagógiai rátermettséggel és érzékenységgel rendelkező pedagógusokat alkalmazni. 
 
4.2 Tárgyi feltételek, eszközök 
A tárgyi feltételeket „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” részletesen 
megfogalmazza. Hiányaink pótlása, eszköztárunk fejlesztése 2011-ig a 11/1994.(VI.8.) MKM. 7. számú 
rendelet mellékletének figyelembe vételével, fenntartói ütemezés alapján folyamatosan történt. 
Az oktatáshoz szükséges megfelelő eszközökkel rendelkezünk, folyamatos karbantartással őrizzük 
minél tovább minőségünket. 
2012 szeptember 1-től a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján kell fejlesztéseinket terveznünk. 
Telephelyeinkre a zenetanításhoz alapvetően szükséges eszközöket tudjuk biztosítani. Az 
eszközállomány fejlesztése az elmúlt egynéhány évben a minisztériumi normatíva megszűntével 
megtorpant. 
 
4.3 Költségvetési ellátottság 
A gazdálkodás 2013-ig évente elkészített költségvetés alapján történt.  
2013-ban az ország oktatási rendszerének nagyszabású átalakítása kezdődött meg, melynek 
következtében az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tagintézményévé vált. Az 
intézményhálózat működtetésének finanszírozása is alapvetően átalakult. A működtetés 
feladatfinanszírozási rendszerben történik, mellyel az intézmény alapvető fenntartása lehetséges.  
A finanszírozási nehézségek megkönnyítéséhez járul hozzá az „Érd Zenekultúrájáért Alapítvány” 
támogató tevékenysége. 
 
Számítunk arra, hogy a kezdeti nehézségek ellenére intézményünk az eddigiekhez hasonlóan a  
továbbiakban is magas színvonalú pedagógiai tevékenységre lesz képes, eredményei kivívják mind a 
szakma, mind a szülők, mind a fenntartó elismerését. 
 
5.  A PEDAGÓGIA PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 
A pedagógiai program nyilvános, azt az érintetteknek – szülő, tanuló – ismernie, valamennyi  
pedagógusnak alkalmaznia is kell. 
A program megtekinthető az iskola: 
-  weboldalán: erdizeneiskola.hu 
-  titkárságán 
-  az igazgatónál 
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A szülő a pedagógiai programról bővebb tájékoztatást kaphat telefonos időpont egyeztetés után az 
igazgatótól, illetve helyettesétől. 
Az iskolai pedagógiai program két nagy egysége: 
— Nevelési Program 
— Helyi tanterv 
 
I. NEVELÉSI PROGRAM 
 
1.  A LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 
 ÉRTÉKEI, CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

„Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, 
ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás folyamatában segíti.” 

(Kodály Zoltán) 

 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában 1966 óta folyik Érd és a környező települések 
gyermekeinek  zeneoktatása. 
A több évtized alatt könnyebb-nehezebb időszakok váltották egymást. 
Elődeink munkája és eredményei arra ösztönöznek, hogy ne egyszerűen megfeleljünk a 
művészetoktatás iránt megnyilvánuló érdeklődésnek és a szakmai elvárásoknak, hanem egy magas 
színvonalú, alapfeladatain túlmutató, országosan ismert és elismert intézményként működjünk. 
Rendszeres résztvevői vagyunk városi, regionális és országos versenyeknek, vetélkedődnek. Pedagógiai 
munkánkat igen szép számú érdekes és értékes programmal színesítjük, melyek átszövik az egész 
tanévet. A zenetanulás mellett fontos számunkra tanulóink általános műveltségének gyarapítása is.  
Az egyéni hangszertanulás mellett vonós, fúvós, és más együtteseinkkel örömteli együtt-muzsikálási 
lehetőséget is biztosítunk, hozzájárulva ezzel tanulóink szabadidejének értelmes eltöltéséhez. 
 
1.1 A művészeti oktatás általános nevelési-oktatási feladati 
A köznevelésről szóló 2011. CXC. Törvény szerint az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy 
kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen 
szakirányú továbbtanulásra. 
 
Ennek érdekében: 
- Neveljen aktívan zenélő vagy zenét szerető, támogató és továbbadó felnőtté. 
- Neveljen kulturált viselkedésre. 
- Neveljen önállóságra (véleményformálásban, időbeosztásban, tevékenységben). 
- Alakítson ki egészséges versenyszellemet. 
- Fejlessze egyénre szabottan a figyelem, gondolkodás, kreativitás képességét, a fantáziát, 

állóképességet. 
- Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei 

műsorainak meghallgatására, az internetes zenei lehetőségek alkalmazására, a zenei élet 
eseményei iránti érdeklődésre, értékes hangfelvételek gyűjtésére és meghallgatására, de 
mindenekelőtt aktív társas muzsikálásra. 

 
A zene és művészetek, a művészeti nevelés értékeinek elfogadható értelmezése nélkül a pedagógus napi 
erőfeszítéseinek nincs iránya, sem igazolása. A zenei gyakorlat kritikuselemzéséből és az emberi tudat 
természetéből kiindulva megállapítható, hogy a zenei nevelés alapvető fontosságú minden gyermek 
fejlődésében. A zene és a zenei nevelés elsődleges értékei egybeesnek alapvető értékeinkkel. A 
zeneiskola egyike a közoktatás azon színtereinek, ahol a nevelés hatékonyságának függvényében érték 
keletkezik. Ez az érték a művészeti oktatás képességfejlesztő és érték közvetítő, speciális 
tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatásában rejlik. A művészeti nevelésnek egyaránt fontos célja 
az érzelmekre és az értelemre gyakorolt hatás, nevelési céljaink az egyéni és a közösségi nevelés útján 
teljesednek ki. 
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A zenei, művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, azonban figyelembe kell venni, a 
művészeti iskolai tanulók legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka 
alapján a zenét, művészeteket szerető és értő egyén. 
Alapfokú iskolai munka során a zene, a művészetek megkedveltetése az elsődleges feladat. 
 
1.2 Zenei nevelési célok, feladatok 

„…A zenetanításnak mindenekelőtt az a feladata, hogy a tanulót egész fiatal korban előbb a jó zenék értő 
hallgatójává, majd szakavatott tolmácsolójává nevelje: hiszen minden művész zenehallgató, zeneélvező volt, mielőtt 

alkotóvá vált volna…” 
 (Varró Margit) 

 
Nevelési céljainkat a különböző kompetenciaterületek fejlesztéséhez szükséges feladat-rendszer 
segítségével igyekszünk megvalósítani. 
 
Zeneiskolánk alapvető: 
 
Céljai: 

— A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket; és az alkotó munkával együtt 
járó, pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív 
személyiségkialakításához. 

— Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a  
művészetek befogadására, értésére és művelésére. 

— Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns 
magatartásra. 

— Zenei pályára alkalmas tanulókat eljuttasson a középfokú szakiskolákba. 
 
Feladatai: 

— Tanulóit tanítsa meg a választott hangszeren játszani. 
— Lehetőséget biztosítson tanulóinak egyéni hangszeres tudásuk társas muzsikálás során történő 

alkalmazására is. 
— Adjon rendszerezett zenei ismereteket. 
— Tanítsa meg tanulóit a zenei írásra és olvasásra. 
— Fejlessze a tanulók zenei képességeit: hallásukat, ritmusérzéküket, érzékenységüket a dinamika 

és a hangszín különbségeire. 
— Értékes zenei anyag tanításával, korszerű, vonzó módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi 

kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükséglettükké váljék.  
— Az iskola tevékenysége irányuljon arra, hogy tanulóei az életkoruknak és képességeiknek 

megfelelő zenei anyagot kotta hűen, stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen 
tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák meg. 

— Neveljen az értékes zene szeretetére. 
— A tanítás vezessen rá a zene logikájára, formai összefüggéseire. 
— Ismertessen meg főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zene történeti összefüggéseivel,  más 

művészetekkel való kapcsolataival. 
— Ösztönözze a tanulókat életkorunknak megfelelő, zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő 

könyvek olvasására. 
— A nemzeti kisebbséghez tartozó tanulókat ismertesse meg népük zenéjével. 
— Fejlessze a tanulók zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti érzékenységét. 
— A zenei tehetséget mutató tanulók felkutatása, és egyénre szabott zeneiskolai fejlesztésre. 
— Készítse fel a szakirányú továbbtanulásra a művészeti pályára készülő tanulókat. 

 
1.3 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységünk 
A Köznevelési törvény alapelvként megfogalmazott kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a 
társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. 
Ehhez járulunk hozzá alábbi kiemelt céljaink megvalósításával.  
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1.3.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek terápiás zeneoktatása – felzárkóztatás 
Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei képzését is. Tanulásukban akadályozott 
és mindezek mellett hátrányos helyzetű érdi ill. Érd környéki tanulók élhetnek a hangszertanulás 
lehetőségével. Nevezettek mind a Móra Ferenc Általános Iskola, így iskolájuk biztosítja a tanórák 
helyszínét. Furulyán tanulnak és szolfézsfoglalkozásokon vesznek részt.  A hangszert és a szolfézst is 
részmunkaidőben foglalkoztatott gyógypedagógus-énektanár tanítja. 
Miért fontos ez a speciális oktatási tevékenység? 

 Fontos mert jogegyenlőséget teremt ép és fogyatékkal élő között. 
 Fontos, mert a tanulásában akadályozott fogyatékosnak is lehet olyan részképessége, amit  

fejlesztve egyenlőnek érezheti magát ép társaival.(Nem is egy közös fellépés bizonyítja ezt.) 
 Fontos, mert a zenetanulás egyéb képességeiket is fejleszti. Végül fontos, mert örömet szerez 
 sikerélményt nyújt. 

Milyen nehézségekbe ütközünk? 
Tanításuk az évek során kialakított tanmenetet követi, ami nem egyforma követelményszintet takar 
(nem is teheti) ép társaik tanmenetével. 
Természetes, hogy tanításuk módszertana mind a hangszer, mind pedig a szolfézstanítás során speciális, 
de eredményességében ugyanaz, még ha hosszabb idő alatt érjük is el. 
Iskolánkban e tanulókat részükre kidolgozott speciális tanterv alapján komplex oktatásban 
részesíti megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógus. 
Az oktatásban résztvevő gyermekek tan évente változhatnak. Ezért speciális tantervünket minden 
évben a beiratkozó tanulók sajátos képzési igényeinek figyelembe vételével alkalmazzuk.  
A zeneoktatásban meglévő A és B tagozat mellett ezt az oktatási tevékenységet iskolánkban C 
tagozatként működtetjük. A speciális képzés helyi tanterve elkészült. A sajátos nevelési igényű 
gyermekekhez igazodik, megadva a pedagógus számára az egyéni fejlesztéshez szükséges szabadságot. 
 
1.3.2 Kiemelten tehetséges gyermekek oktatása – tehetséggondozás 
Kiemelt oktatási területünk a tehetséggondozás. A tehetség fogalma nehezen definiálható. Sokféle 
összetevőnek kell egyszerre érvényesülni ahhoz, hogy kibontakozzon. A tehetség megnyilvánulásakor a 
veleszületett adottságok csak lehetőséget jelentenek. Ezek a tulajdonságok sok feltételtől függenek. Az 
öröklődés, a családi és társadalmi körülmények, az iskolarendszer és persze maga a konkrét iskola, 
esetleg a tradíció, a személyes példa mind hozzátartoznak ahhoz az alaphoz, amely bázisa a tehetség 
kibontakozásának. Nagyon fontos a kulturált családi háttér, de oktatásunk képes ellensúlyozni a negatív 
tendenciákat is, mivel iskolánkban zömmel egyéni foglalkozásokat tartunk. 
Tapasztalatunk szerint minden gyerekben ott szunnyad valamilyen fajtája a tehetségnek. Kérdés, hogy 
ezt környezete és mi, pedagógusok észrevesszük-e időben, és biztosítani tudjuk-e fejlődésüket. 
Tanáraink felelőssége ebben igen nagy. 
A tehetséges tanuló erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul. A Zeneiskola feladata, hogy megadjon 
hozzá minden szakmai hátteret és differenciált képességfejlesztés érdekében nagyobb óraszámot 
biztosítson, így iskolánkban a tehetségesebbnek ítélt tanulók „B” tagozaton folytathatják 
tanulmányaikat. 
„B” tagozatra legkorábban az első osztály elvégzése után szaktanári és tanszakvezetői javaslatra 
irányíthatjuk tanulóinkat. Kivételes tehetség jeleinek mutatkozása esetén ettől eltérhetünk. A „B” 
tagozaton emelt szintű képzés folyik, a többletmunka vállalása kötelező. A többletmunka végzésébe a 
„B” tagozatra való jelentkezéssel a szülő és a tanuló beleegyezik. „B” tagozatos tanulóink hetente 2x45 
perces egyéni főtárgyi (hangszeres) órában részesülnek. 
„B”- s tanulóink évente legalább egy alkalommal fellépnek a Zeneiskola „B” tagozatos tanulóinak 
hangversenyén. Szülői egyetértéssel és a tanuló beleegyezésével a kiemelkedő tehetségűek zeneiskolai 
fesztiválokon és versenyeken is indulnak. Lehetőséget kapnak a kamarazenei csoportokban tanári 
irányítás mellett alkotó zenei tevékenységre, szorgalmazzuk folyamatosan együtt dolgozó tanulói 
kamaraegyüttesek munkáját. 
Biztosítani kívánjuk e tanulóink rendkívüli felkészülését, versenyeztetését, pályázatokon való 
részvételét. Szakmai fejlődésük érdekében minden adódó alkalommal szereplési, bemutatkozási 
lehetőséget keresünk számukra az iskolai, területi és egyéb hangversenyeken. A regionális, területi és 
országos fesztiválokra, versenyekre történő eljutásuk költségeit az alapítvány támogatja.  
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Évente nyári tehetséggondozó szaktábort szervezünk. A pályázati rendszer lehetőségeivel élve segítjük 
tehetséges tanulóink fejlődését. 
Iskolánk regisztrált tehetségpont. Kiemelten fontosnak tartjuk zenetanáraink folyamatos szakmai 
megújulását. A továbbképzési rendszer nyújtotta támogatással segítünk a szakmai fejlődésben, az 
önerőből végzett képzések elvégzéséhez egyéb módon segítjük tanárainkat. 
 
1.4 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Kodály tanítása szerint: „ Elit-nevelés és tömegnevelés el nem választható egység kell, hogy legyen, csak 
akkor értékes az eredmény, ha megvan a kettő egyensúlya…” 
A tehetség szociális helyzettől független, születési adottság. Szerencsés esetben a testvéreitől különböző 
gyermek „másságát” elfogadják, sok esetben a család nem képes ennek felismerésére sem. 
Számos esetben az óvónő, a tanító néni figyel fel a különleges kisgyermekre. Iskolánkban a jó zenei 
képességek felkutatása érdekében indítottunk el a város általános iskoláinak első osztályaiban évente 
egy alkalommal végzett képességfelmérést. A jó adottságokkal rendelkező gyermekek szülei számára 
felajánljuk a zenetanulás lehetőségét. Az ingerszegényebb családi környezetből érkező, valamint 
nehezebb anyagi körülmények között élő gyermekek hátránnyal indulnak az életben. Iskolánkban 
ezeket próbáljuk enyhíteni a lehetőségünkre álló eszközökkel: 

— Az oktatás díjainak megállapítása során a jogszabályok szerint lehetséges mértékben 
kedvezményeket biztosítunk. 

— Iskolánk könyvtára kotta- és tankönyvkölcsönzéssel segíti tanulásukat. 
— Az oktatott hangszerek nagyobb részében kölcsönhangszert biztosítunk. 
— Az iskola alapítványa támogatja e tanulóink oktatását, a tehetségesek versenyekre történő 

eljutását. 
— Nyílt napjainkon minden érdeklődő betekinthet az iskolaközpontban és valamennyi  

telephelyünkön folyó oktatásba, ahol tanáraink tájékoztatást és segítséget nyújtanak számukra. 
 
1.5 Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok 
Az alapfokú művészeti-zenei neveléssel elősegítjük: 

— a teljes emberré válást az érzelmi-értelmi fejlődés közötti összhang megteremtésével 
— a közösségi tudat formálódását 
— a szociokulturális hátrányok csökkentését 
— a kulcskompetenciák fejlesztését 
— gyermeki személyiség számára a világ komplex befogadását 
— az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét 
— a tehetség felismerését, fejlesztését 

 
1.5.1 Személyiségfejlesztés 
A művészetek személyiségformáló hatása ma már tudományosan bizonyított tény. 
A különböző művészeti tevékenységformák a személyiség különböző területeire hatnak oly módon, 
hogy az eredményesség és hatékonyság messze több lesz a matematikai összegeződésnél. 
A művészet sajátos, szavakon túli eszközrendszerrel mindenkihez szól, mindenki képes ezek valamilyen 
szintű befogadására.  
Az egyéni képzés során a szakmai tudásanyag elsajátításával párhuzamosan fejlődik a tanuló általános 
koncentrációképessége, kitartása, munkabírása, lényegmegmaradó képessége, érzelmi érzékenysége, 
esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége. 
 
1.5.2 Közösségfejlesztés 
Az emberi élet alapja a társas lét. Az ebben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben 
való nevelés. 
Az ember közösségi létben kiteljesedő élőlény, aki nem nélkülözheti a társakat egyéni sorsa alakításakor 
sem. A közösséghez való tartozás szükségességének és lendítőerejének felismerése az 
emberiségfejlődésének ősi mozgatórugója. A közösségtudat kialakulás és a közösségformálás képessége 
egyre nagyobb fejlődést eredményezett.  
A közösségi nevelés területei: - a család 
                                               - az iskola  
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                                                 - az iskolán kívüli tevékenységek 
A közös tevékenységekben kezdetektől fogva jelen van a mai értelemben vett művészi kifejezés és 
önmegvalósítás iránti igény. 
Minden kor kialakította a maga szellemi-kulturális alkotó, reprodukáló közösségeit, amelyekben az 
érzelmi és értelmi megnyilvánulások lehetőséget kaptak a kibontakozásra. 
Napjaink társadalmában az elmagányosodás, a szellemi, érzelmi elszegényedés súlyos kortünet. 
E káros hatás ellensúlyozásaként a művészetoktatás nyújtotta közösségi tevékenységformák iránt az 
érdeklődés növekedése tapasztalható.  
 
Az együttesen végzett munka során az egyén ismereti integrálódnak a közösségi produktumban, az 
egyén személyiségében sokirányú fejlődés tapasztalható. A tanuló képessé válik egy időben szuverén 
önmagát a közösség tagjaként is értékelni. Szükségszerűen figyelnie kell társaira, velük egyetértésben 
kell végeznie munkáját.  Többirányú figyelme fejlődik, kompromisszumtűrő képessége kialakul. A 
zenében rejlő lehetőségek lehetővé teszik a verbalitás korlátain felülemelkedve empátiás képességének 
magas szintű kifejlődését. 
Iskolánk tevékenységéből adódóan a legkülönbözőbb iskolatípusokból ide járó tanulók ismerkedhetnek 
meg egymással és köthetnek itt ismeretséget a szülők is.  
 
A nyári művészeti tábor lehetőséget nyújt a közösség kialakításához kortól és tantárgytól függetlenül. A 
tanévzárás utáni hét minden napján délelőtt a gyermekek együtteseket alakítva zenei foglalkozásokon 
vesznek részt.  A délutánok kirándulásokkal telnek. A táborzáró koncerten valamennyi résztvevő, 
mintegy 40 tanuló mutathatja meg az egy hét eredményét, nagy szülői érdeklődés közepette. Az addig 
egymást nem ismerő gyermekeket a közös muzsikálás különleges, egyszerre érző, gondolkodó, 
egymásra figyelő, egymáshoz alkalmazkodó közösséggé formálja. 
Az általános iskolákkal közös programok magvalósítása lehetőséget nyújt egymás munkájának, 
feladatának és a célok elérésének megismerésére. Ezeken a programokon tanáraink is részt vesznek. 
Tanári közösségünk összetartó, egymás munkáját megbecsülő és segítő szándékú pedagógusokból áll. 
Fellépésükkel színvonalasabbá, gazdagabbá, érdekesebbé teszik a közös programot, ezáltal előnyösen 
befolyásolják a kapcsolat kiépítését és folyamatos fenntartását. Ugyanakkor fellépésükkel népszerűsítik 
az iskolánkat. 
Az egyéni hangszeres oktatással együtt különösen fontos a közösségépítés. A különböző 
együttmuzsikálási formák ezt erőteljesen elősegítik. A csoportos oktatásban a szereplések során a jó 
közösség megléte elengedhetetlenül fontos. 
Intézményünk kamarazenei csoportjaiban és zenekaraiban a napi munka során tanulóink zenei tudása 
gyarapodik, személyiségük formálódik, megismerhetik a közösséghez tartozás pozitív hatásait 
A zenetanulás során kialakult képességek a szinesztézia elvével hatnak az élet egyéb területeire is. 
Szülői segítség nélkül a csoportok mozgatása magvalósíthatatlan lenne. A szülők együttműködése 
nagymértékben elősegíti a közösségi kapcsolatok kialakítását. 
 
1.6 Versenyeken, találkozókon való részvétel 
Az iskola tanulói hagyományos versenyeken, évenkénti területi, megyei regionális, országos és 
nemzetközi versenyeken vesznek részt a szaktanár javaslata alapján. 
Számos tanulónk vesz részt a város kulturális és oktatási intézményei által szervezett eseményeken, pl. 
általános iskolák karácsonyi ünnepélyein. 
Kiemelten említjük azon országos hangszeres versenyeket, a (Pl.: Balassagyarmat, Kecskemét, 
Nyíregyháza, Kaposvár) és a szolfézs-népdaléneklési versenyt Debrecenben, melyeken iskolánk tanulói 
évről-évre megjelennek. 
Iskolánk 2001 óta rendszeresen szervez regionális versenyeket, évente váltakozva más-más hangszerre 
meghirdetve. 
 
1.7  Tanulmányi kirándulások (hangverseny, tárlat, múzeum) 
Szülői kérésre, a tanulóra jutó költségek szülői vállalása esetén intézményünk vállalja – legfeljebb öt 
alkalommal – közösségi rendezvények (pl. színház, opera-, múzeum- és hangverseny látogatás stb.) 
szervezését. Tanulóink számos esetben kedvezményesen látogathatnak a Zeneakadémia ás más 
kulturális intézmények által rendezett családi illetve 
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gyermekhangversenyeket. Minden tanévben kirándulással egybekötött tanári szakmai napot 
szervezünk. Az iskola legkiválóbb tanulói is részt vehetnek ezen, jutalmul a tanévben végzett 
szorgalmas, eredményes munkájukért.  
 
1.8 Kottatár (Könyvtár) működtetése 
Iskolánk rendelkezik kotta- és zeneműtárral. Mind a tanulók, mind tanáraink igénybe vehetik 
szolgáltatásait. 
 
1.9 Az iskola egyéb feladatai 

— Hangversenyszervezések tanulók és művész-tanárok fellépésével. 
— Nemzeti értékek, hagyományok megőrzése, átadása. 
— A város kulturális életében való rendszere részvétel a rendezvények, a fesztiválok, a  kiállítások,    

az ünnepélyek szervezésével és a zenekarok szerepléseivel. 
— Széles körű kapcsolatok kiépítése a régió, az ország intézményeivel és külföldi iskolákkal. 
— Aktív együttműködés a város kulturális és nevelési-oktatási intézményeivel (általános iskolák, 

óvodák, Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Zenei Könyvtár, Földrajzi Múzeum). 
— Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel. 
— Szociális tevékenység (pl. hangverseny az öregek otthonában). 
— Az egyházzenei élet támogatása, templomokban megrendezett karácsonyi hangversenyek. 
— Közreműködés közismereti iskolák zenei életében. 
— Amatőr zenekarok és kamaraegyüttesek, a családi együttmuzsikálás támogatása. 
— Az értékes könnyűzene támogatása. 

 
2. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE, A HANGSZER, ILLETVE 
 TANTÁRGYVÁLASZTÁS 
A tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, a tanuló átvétele másik iskolából, az aktuálisan hatályos 
törvények és rendeletek vonatkozó jogszabályainak utasítása szerint történik. Az elmúlt évek alatt Érd 
valamennyi általános iskolájára kiterjedő felvételi rendszert alakítottunk ki. Így lehetőségünk nyílik a 
tehetségek felkutatására, fejlesztésükre és a zenetanulás felé irányítására. A meghallgatás május 
hónapban történik az általános iskolákban és a Zeneiskola központjában. Időpontjának időben történő 
közzétételéről a Zeneiskola gondoskodik. 
A felvételi alkalmával segítünk kiválasztani, eldönteni, hogy a gyermek képességének, adottságának 
melyik hangszer tanulása a legmegfelelőbb, melyiken tudja önmagát a legjobban, legkönnyebben 
kifejezni, megvalósítani. 
Különösen azon családokban szeretnénk a zenetanulást népszerűsíteni, ahol a hangszeres tanulásnak 
nincs hagyománya.  
 
2.1 Tanulói jogviszony létesítése  
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. A beíratás 
időpontja az iskola igazgatója határozza meg. Az időpontot legalább hatvan nappal korábban 
nyilvánosságra kell hozni. 
A beiratkozást kiskorú jelentkező esetén a gyermek, a tanuló képviselője, szülője végzi. Önálló 
jövedelemmel nem rendelkező nagykorú tanuló esetén a beiratkozáskor kitöltendő nyilatkozatok a 
szülői aláírással együtt érvényesek. 
 
2.1.1 Jelentkezés, felvétel 
Az intézménybe jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. 
A jelentkezőt szaktanárokból álló bizottság hallgatja meg.  A jelentkezés során a gyermek éneklési 
készségét, dallam- és ritmusfelismerő készségét, harmóniahallását vizsgálja. A jelentkező által választott 
hangszerre való fizikális adottságokat is értékeli, és a tanuló képességeit, adottságait felmérve a 
jelentkezési lap megfelelő rovatainak kitöltésével javaslatot tesz az intézmény igazgatójának arra, hogy 
a jelentkező a választott hangszer tanulására alkalmas, valamint, hogy melyik évfolyamra vehető fel. Ha 
nem alkalmas, vagy még fiatal a jelentkező, a bizottság szolfézs elméleti előképző tanulását javasolhatja. 
A magasabb évfolyamra jelentkező tanuló ez irányú kérelmét a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. A 
bizottság különbözeti vizsga alapján dönt a kérelemről. A zongora, furulya és gitár tanulását választó 
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tanulók esetén előnyben részesülnek a hangszerrel rendelkezők, vagy a hangszerek beszerzését vállalni 
tudók, mivel a zeneiskola ezeket a hangszereket nem kölcsönzi. 
A szolfézs előképzőt végzett tanulók a hangszeres felvétel szempontjából előnyt élveznek. 
A felvétel nyert illetve a felvételt nem nyert jelentkezők listáját a Zeneiskola központjában a hirdetőn, 
valamint az iskola honlapján közzé tesszük. 
 
2.1.2 Tájékoztatás ás várakozólista 
A felvétel nem nyert jelentkező vagy nem felelt meg, vagy helyhiány miatt részesül elutasításban. 
A helyhiány miatt elutasított jelentkezőt a rendelkezésre álló hely(ek) függvényében más hangszerre 
irányítjuk, vagy várakozólistára kerül. A várakozólistára került jelentkezőt – a jelentkezési lapon 
feltüntetett szaktanári javaslat alapján – felvesszük, ha azt valamelyik felvett tanuló évközi kimaradása 
lehetővé teszi. A lehetőségről a gondviselőt a Zeneiskola értesíti. 
 
2.1.3 Tanuló átvétele másik iskolából  
Más zeneiskolából tanuló átvétele – a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében – a  tanítási év 
során bármikor lehetséges. A fő- és kötelező tárgyi tudás felmérése után történik a tanuló évfolyamba 
sorolása. Helyhiány esetén a tanuló várólistára kerül. 
 
2.2 A tanulói jogviszony megszűnése 
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki 10 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, ha 
az iskola a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 
következményeire. 
Megszűnik továbbá, ha: 

 a szülő illetve a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad, 
 fizetési kötelezettségeit (térítési díj, tandíj) megadott határidőre, felszólítás ellenére nem 

teljesíti, 
 fegyelmi vétségéért kapott fegyelmi határozat jogerőre emelkedik, 
 ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal sem  teljesítette,  
 utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha nem tesz a tanuló művészeti alapvizsgát, utolsó 

továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, 
az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján,  

 másik alapfokú, vagy középfokú művészeti iskola átvette vagy felvette, az átvétel illetve felvétel 
napján. 

 
2.3 A hangszer, illetve tantárgyválasztás 
A hangszerre történő jelentkezés alkalmával a gyermek hallásának, ritmuskészségének felmérése után 
alkati (fizikális) adottságait szemrevételezzük, majd a szülő által választott hangszerhez szükséges 
mozgáskészséget vizsgáljuk. Amennyiben szükséges a gyermekadottságaihoz jobban illő hangszert 
javasolunk a szülőnek. 
A tanulmányok során is szükség lehet más hangszerre történő áttérésre, ez esetben a szaktanár javaslata 
alapján a szülő írásban kérheti gyermekének a választott új hangszerre történő felvételét a következő 
tanévre, hely esetén a II. félévre. Amennyiben a kérés pedagógiailag indokolt és az egyéb körülmények 
is megengedik (tanítási helyszín, tanár, hely) a kérésnek eleget teszünk. 
 
3.  AZ ISKOLA KAPCSOLATAI 
A kapcsolatok alapvetően két irányba mutatnak: kifelé, az iskolához kapcsolódó intézményrendszer, a 
szülők és a partnerek felé; valamint befelé, az iskolában napi munkát végző dolgozók és tanulók felé.  
 
3.1 Külső kapcsolatok 
A kapcsolattartás és együttműködés meghatározó területei és intézményei: 

— a szülők 
— a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerülete 
— Oktatási Hivatal 
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— az országos szakmai és művészeti szervezetek, kiemelten a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége 

— a város oktatási és kulturális intézményei 
— művészeti szakközépiskolák, főiskolák 
— kulturális, művészeti egyesületek, civil szervezetek 
— Szepes Gyula Művelődési Központ 
— Földrajzi Múzeum 
— Érdi Galéria 
— Érdi Zenei Könyvtár 
— a városban működő valamennyi általános iskola 
— Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 
— Pedagógus szakmai szolgáltatók 
— Szponzorok, támogatók 

 
a) Fenntartó 
Minthogy alapvető érdeke az iskola jó működése, figyelemmel kíséri ezeket. 
Az intézményes kommunikáció a fenntartóval oda-vissza mindennapos. 
 
b) Kulturális intézmények  
Ide tartozik a művelődési ház, a könyvtár, a zenei könyvtár, a helyi múzeum, az Érdi Galéria, stb. A 
tanulmányi versenyek, rendezvények, kiállítások szervezése vagy intézménylátogatások során ezen 
intézményekkel, illetve vezetőivel szoros kapcsolat alakult ki. Nagyméretű hangverseny terem híján 
lehetőségünk van átlagban havonta egyszer a művelődési ház kamaratermet, kérésre a nagytermet is 
használni. Itt rendezzük a nagyobb tanulóhangversenyeket, illetve művész-tanáraink koncertjeit. 
Előfordul, hogy iskolánk  szervez más szólistáknak, együtteseknek fellépést Érden, ezek is itt zajlanak, 
éppúgy mint regionális hangszeres versenyeink. Cserébe a zeneiskola szereplőkkel segíti a művelődési 
ház különböző rendezvényeit. 
A Városi Könyvtár zenei részlege gyakran rendez zenei műveltségi versenyt, ezeken rendszeresen rész 
veszünk, emellett zenetanáraink megjelenhettek az „Ének-zene tanárok Érden” című bemutató 
sorozaton. Az évek óta működő Zenei Klub szakmai irányítója iskolánk tanára. 
 
c) Oktatási intézmények  
Az iskolákban kihelyezett tagozatokat működtetünk. Kapcsolatunk alapja elsősorban a hozzánk és 
hozzájuk járó közös gyermek. Folyamatosan egyeztetünk a tanítási szünetekkel és a táborokkal, 
rendezvényekkel kapcsolatban. Rendszeresen karácsonyi hangversenyt szervezünk az iskolákban, 
melyen elsősorban a zeneiskolánkban zenélni tanuló saját tanulóik lépnek fel. 
Más típusú a kapcsolatunk a környék zeneiskoláival. A közelmúlt során szorosabbra fűződtek a szálak, 
hiszen nagy számban jelennek meg az általunk szervezett regionális hangszeres versenyeken. Mi is részt 
veszünk azokon a versenyeken, amit más zeneiskolák szerveznek (pl. törökbálinti szolfézsverseny). 
 
d) Országos szakmai szervezetek, szakmai szolgáltatók 
Ide tartoznak azok az egyes szakterületeket összefogó szervezetek, amelyek országos szinten segíthetik 
az intézményvezetők munkáját (pl. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, RAABE 
Tanácsadó és Kiadó Kft., Menedzser Praxis) 
Elsősorban az általuk szervezett különböző fórumokon jelenünk meg, hogy napra készek legyünk 
bármilyen újdonsággal vagy más információval kapcsolatban. Előfordul azonban az is, hogy szakmai 
tanács kérésével keressük meg ezeket a szervezeteket. 
 
e) Pedagógiai szakmai szolgáltatók 
Jellemzően a közismereti oktatást végző iskolák számára nyújtanak szakmai szolgáltatást. Ritka és 
időszakos kapcsolatban állnak iskolánkkal. A Nemzeti tehetségpont hálózat tehetségpontja vagyunk, 
együttműködő partnerünk a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye. 
 
f) Szponzorok, támogatók 
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Fontos, és egyre fontosabb kapcsolat lenne az iskola számára. Az intézményeknek egyre inkább 
önerejükre is támaszkodniuk kell. A jelenlegi forráshiányos helyzetben, amikor sok esetben az 
alapfeladatok ellátására is alig van anyagi erő, meg kell találni azokat az eszközöket, amelyekkel az 
iskola arculatát, dologi hátterét, reprezentációját meg lehet erősíteni. Ennek érdekében hoztuk létre, 
élesztettük fel az „Érd Zenekultúrájáért” alapítványt. 
Feladatunknak tekintjük, hogy aktív pedagógusaink segítségével megtaláljuk azokat a szülőket, cégeket, 
vállalkozókat, akiket érdekel iskolánk helyzete, gyermekeik jövője. 
A globális gazdasági helyzet zeneoktatás számára kedvezőtlen racionalitása miatt nagyon nehéz 
megfelelő anyagi potenciállal rendelkező szponzorokat találni. 
Megpróbálunk mi is olyan lehetőségeket felmutatni, hogy érdemes legyen számukra a zeneiskolát 
támogatni. 
 
3.2 Belső kapcsolatok 
Ahogy az intézmény kifelé irányuló kommunikációja nagyban meghatározza annak megítélését, 
térségben elfoglalt helyzetét és sorsát, úgy a belső kommunikáció elsősorban a dolgozók közérzetére, 
ennek folytán pedig az iskolában folyó munka minőségére, hatékonyságára van erőteljes befolyással. 
 
3.2.1 Tanárok és alkalmazottak, a munkaközösség-vezetők osztályfőnöki feladatai   
Az intézményvezető legközvetlenebb és legfontosabb partnerei. Havonta munkaértekezleteken 
találkoznak és beszélik meg az aktuális teendőket. Iskolánkban 5 tanszakra osztjuk a 
hangszercsoportokat: zongora, vonós, fa- és rézfúvós, elmélet és vegyes. Az utóbbihoz tartozik az ütő, a 
citera, a gitár, a harmonika, a magánének. Ezekhez a tanszakokhoz egy-egy felelős tanszakvezető 
tartozik, akik az általános iskolák osztályfőnökeivel azonos feladatokat is ellátnak, ezek közül a 
legjelentősebbek: 

— tervezi és szervezi tanszaka szakmai összejöveteleit, belső továbbképzéseit 
— elkészíti a munkaközösség munkatervet 
— értékeli tanszakának szakmai munkáját, erről félévkor és év végén beszámolót készít 
— javaslatot tesz az intézményi munkaterv pedagógiai, szervezési feladataira 
— figyelemmel kíséri tanszak tanárainak szakmai munkáját 
— felelősséggel tartozik a szakmai munkához igényelt eszközlista összeállításáért 
— kapcsolatot tart tanszaka tanulóinak szüleivel 
— szakmai véleményével segíti az igazgatót döntéseiben  
— részt vesz az év végi tantárgyi vizsgák szervezésében 
— javaslatot, észrevételt tesz a tanulók év végi érdemjegyével kapcsolatban 

 
A munkaközösség-vezetők a pedagógus kollégák által elismert szakmai tekintélyek, akik részt vesznek 
tanszakuk pedagógusainak szakmai értékelésében.  
A tanári kar az értekezletek alkalmából van jelen teljes létszámmal, egyébként a munkaközösség-
vezetőkön keresztül tartja a szakmai kapcsolatot a vezetéssel. A pedagógusok személyes ügyekben 
megkereshetik az igazgatót és helyettesét is. Iskolánkban Intézményi Tanács működik. 
Az iskolavezetés havi körözvények formájában adja ki a legfontosabb tudnivalókat a kollégák számára, 
ebben az egyes tanszakok külön-külön is megjelennek aktualitásaikkal. A körözvényt tanáraink E-
mailben megkapják, aki igényli, nyomtatott formában is hozzájuthat. Mindenki számára olvashatóan a 
titkárságon kifüggesztésre kerül.  
Az iskola vezetésének, dolgozói közösségeinek kapcsolattartásáról az SZMSZ további információkat 
tartalmaz. 
 
3.2.2 Tanulók, a döntési folyamatokban való részvétel rendje  
A tanórai foglalkozás egyéni vagy csoportos oktatás keretében történik. Az egyéni foglalkozás 
alkalmával a tanuló személyiségéhez és képességéhez mérten igazíjuk a haladás ütemét, közvetlenebb 
kapcsolat alakulhat ki tanár és tanítványa között. 
Iskolánkban az intézmény tanulói összetételéből (érdi és más települések iskolái, főiskolások, 
egyetemisták, dolgozók) adódóan, valamint a tanítási helyszínek széttagoltsága miatt 
diákönkormányzat nem tud működni. 
A tanulói érdekképviselet más módon működik intézményünkben. 
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Az egyéni oktatás lehetőséget ad arra, hogy a tanuló tanárával közvetlenül közölhesse véleményét, 
szükség esetén kérhesse segítségét. Zenei együtteseink, zenekaraink, állandó kamaracsoportjaink 
vezetőjükön keresztül képviseltethetik magukat. 
 
3.2.3 Szülők és szülői közösség, a kapcsolattartás színterei, formái 
Minden oktató-nevelő munka eredményességének egyik meghatározója a családi háttér, ezért 
törekszünk arra, hogy folyamatos kapcsolatot tartsunk a tanulók szüleivel. 
A találkozás jelentős színterei a nyilvános tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek, amikor a szülőket 
tájékoztatjuk legfontosabb programjainkról és eredményeinkről. Szülői közösségünk segíti munkánkat, 
javaslatokat tesz iskolánkat érintő kérdésekben. 
Május hónap folyamán szólítjuk meg leendő tanítványuk szüleit. Nyílt napok keretében bemutató 
órákkal és hangversenyekkel ismertetjük meg intézményünk tevékenységét, működését.  
Az iskolai hirdetőtáblákon, az iskola honlapján és a tanulók tájékoztató füzetein keresztül is igyekszünk 
minden érdekelt részére a pontos információkat eljuttatni.      
A szülői munkaközösség képviselőjével az igazgató és helyettese tartja a kapcsolatot. Az intézmény 
szülői munkaközössége félévenként tájékoztatást kap az iskolában folyó munkáról. Azokban az 
esetekben, ahol az SZMK-nak véleményezési jogköre van, ott az igazgató az írásbeli anyagok átadása 
után szóban vagy írásban kérheti meg a véleményt. 
Az SZMK véleményező és döntési jogkörét választmány útján gyakorolja. 
 
4. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVEK   
2010-ben kezdtük el a vonós tanszakon a hegedűt tanuló gyermekek egy csoportjában a Szilvay Géza 
zenepedagógus által kifejlesztett „Színek húrok” módszerének alkalmazását. Az eredmények hatására 
megnőtt érdeklődésre alapozva a módszer egyre szélesebb körű alkalmazását kezdtük el. 
Zenepedagógiai munkánk hatékonyságának és eredményességének kimutatásához kiválasztott 
évfolyamunkon un. követő mérést végzünk. A vizsgán hallottakat elemezzük, a tanulók előző évi 
teljesítményével összehasonlítjuk a hallottakat. E méréseket a vonós tanszak után a fúvósok is 
alkalmazzák. A továbbiakban fokozatosan a többi hangszerre is kiterjesztjük. 
 
Távlati cél egy olyan épület megszerzése, amely megfelelő méretű hangversenyteremmel rendelkezve 
az iskola által szervezett szakmai találkozók, kurzusok, versenyek, hangversenyek mellett a város 
reprezentatív eseményeinek is helyet adhatna.   
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II. HELYI TANTERV 

 
1. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS ZENEMŰVÉSZETI ÁGÁNAK CÉL-ÉS 
 FELADATRENSZERE 
 
1.1 A zeneművészeti tantárgyak oktatásának cél- és feladatrendszere 
Pedagógiai programunk alapján végzett nevelésünk célja az érdeklődő és fogékony tanulók 
készségeinek és képességeinek fejlesztése által a tanulók személyiségének komplex fejlesztése. 
Biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását, alkotó és 
önkifejező képességeinek kibontakoztatását. 
 
A zeneoktatás általános fejlesztési kompetenciaterületei 
Bemeneti kompetencia 

— A zenetanulásoz szükséges kompetenciák elsajátításához nélkülözhetetlen adottságok és 
képességek összessége 

 
Szakmai kompetencia 

— A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonáció, dinamika, zenei 
memória és fantázia, előadói és manuális készség, zenei karakterek iránti érzékenység) 

— A zenei írás-olvasás készségének megalapozása és fejlesztése 
— A hangszeres technikai készség és az improvizációs készség fejlesztése 

 
— Személyes kompetencia 
— Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

ötletgazdagság, lelkiismeretesség, önbizalom 
 
Társas kompetencia 

— Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 
kommunikációs készség) 

— Esélyegyenlőség 
 
Módszertani kompetencia 

— Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 
nevelése (rend, alaposság, gondosság, céltudatosság, kitartás, kötelességtudat, felelősségérzet) 

— Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
— A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek  megismertetése 
— A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének, az előadó művészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése 

— A kortárs zenebefogadására nevelés 
— A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
— A társművészetek iránti nyitottság kialakítása 
— Tehetséggondozás 
— Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás 
— A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 
A program hozzájárul és lehetőséget nyújt: 

— az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítására, 
— a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, 
— a zenei ismeretek átadására 
— az integrált oktatás-nevelés megvalósítására, 
— az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztésére 
— a kiemelkedő képességű tehetségek felismerésére, gondozására, fejlesztésére 
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— az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására,    
az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a 
tanulókkal. Eközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával, a hangszeres, énekes 
zenélésre, és a zene befogadására készítsen fel. 
 
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi kifejezőképességeinek fejlesztésében. Az egyes tanszakok, 
tantárgyak általános fejlesztési követelményei, szakirányú feladatai, követelményei, valamint az előírt – 
tanévre lebontott – tananyag a 3. függelékben felsorolt szaktárgyi tantervekben részletezve olvashatóak. 
 
1.2 Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményei  
A 27/1998. (VI.10) MKM rendelet által meghatározott kötelező és alapvető tartalmak biztosítják a 
művészeti ágon belül a művészeti iskolák közötti átjárhatóságot. Erre a közös alapra építettük fel 
pedagógiai programunkat, melyeket a helyi igények és célok figyelembe vételével fogalmaztunk meg. 
 
A tantárgyak általános és szaktárgy-specifikus fejlesztési követelményeit az egyes tantárgyak 
függelékben található leírásai tartalmazzák. 
  
2. A KÉPZÉS TELJES SZERKEZETI, PEDAGÓGIAI SZAKASZOLÁSA, AZ EGYES  
 SZAKASZOK KÉPZÉSI CÉLJAI  
 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

előképző alapfok továbbképző 

OSZTÁLYOK 
(2)+6+4 év 

Fafúvós tanszak 
Rézfúvós tanszak 

Akkordikus 
tanszak 

Billentyűs tanszak 
Vonós tanszak 

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

(1)+4+4 év 
Brácsa  

Nagybőgő 
Csembaló 

Orgona 

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

(1)+6 év 
Magánének 

 (1.) 1. 2. 3. 4. 5. 6.     

 
A zeneművészeti ágban az alapfokú zenei képzést,a szolfézs- (EK) és a hangszeres- (HEK) 
előképző vezeti be. 
A szolfézs előképző foglalkozásain részt vett tanulók esetében szaktanáraink javaslatot tesznek, 
hogy megkezdhetik-e hangszeres tanulmányaikat. A szolfézs-előképzősöket tehetségünknek 
megfelelő és alkatukhoz igazodó hangszerre irányítjuk. 
Az alap- és továbbképző évfolyamokon a hangszeres tanulók „A” és „B” tagozaton tanulhatnak. 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket C tagozaton oktatjuk, speciális tananyag szerint. Az „A” 
tagozat feladata az amatőr nevelés, a zenét szerető és értő, bizonyos hangszeres tudással 
rendelkező hangverseny-látogató közönség nevelése. 
„A” és „C” tagozaton tanulóink hetenként 2x30 perces hangszeres órát kapnak. Célunk az, hogy 
tizennyolc éves korukig megtartsuk őket a zeneiskolában. 
A „B” tagozaton az arra rátermett és kiváló tehetségű vagy zenei pályára készülő tanulók 
tanulnak. Az erre alkalmasnak tartott zeneiskolai tanulókat általában az első osztály elvégzése 
után javasoljuk, irányítjuk a „B” tagozatra, természetesen a szülők egyetértésével. Ezek a 
tanítványaink hetente 2x45 perces hangszeres, valamint ennek megfelelő csoportos szolfézs-
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elmélet képzésben részesülnek. A „B” tagozatosok nevelése a szakmai utánpótlást jelenti 
zeneművészeti szakközépiskolák, főiskolák, tanárképzők felé. 
Mindkét tagozaton a hangszeres főtárgyi órák mellett a tanulók 2x45 percben – kötelező 
tárgyként – szolfézst, illetve kötelezően választható tárgyat tanulnak. Felvételi vizsgára készülő 
tanulóink számára (kivétel zongora tanszak) kötelező a vizsga évében heti 1x30 percben a 
zongora hangszer tanulása. A „B” kategóriába sorolás szempontjait a 4. sz. függelék tartalmazza. 
Tanulóink számára adott a lehetőség, hogy heti 1x30 percben második hangszerként 
újhangszerrel is megismerkedjenek. 
Az iskolások fokozott leterheltsége (nyelv, sport, számítástechnika, egyéb) véleményünk szerint 
nem engedi, hogy a gyermek két tanszakosként mindkét tantárgyból az elvárt szinten fel tudjon 
készülni és mellette a kötelező elméleti órákat is teljesítse. Éppen ezért a két tanszakos 
tanulmányokat csak indokolt esetben teszi lehetővé a zeneiskola. 
 
3.          A ZENEMŰVÉSZETI ÁG TANTÁRGYSZERKEZETE, ÓRATERVE, TANÍTÁSI ÓRÁK  
              SZÁMA, IDŐTARTAMA 
 
3.1 A zeneművészeti ág tantárgyszerkezete a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 
 alapján 

Főtárgyi képzési idő 
 

 
* A zárójelbe tett tantárgyakat jelenleg nem oktatjuk. 
**A zárójelbe tett évfolyamszámok a szükséges előtanulmányokat jelzik.  

 

EGYÉNI oktatás Képzés évfolyamainak 
száma** Tanszak Tantárgy* 

Fafúvós furulya (2)+6+4 
 fuvola (2)+6+4 
 (oboa) (2)+6+4 
 klarinét (2)+6+4 
 szaxofon (2)+6+4 
 (fagott) (2)+6+4 
Rézfúvós trombita (2)+6+4 
 kürt (2)+6+4 
 harsona-tenorkürt-baritonkürt (2)+6+4 
 (tuba) (2)+6+4 
Akkordikus (cimbalom) (2)+6+4 
 harmonika (2)+6+4 
 hárfa (2)+6+4 
 gitár (2)+6+4 
 ütő (2)+6+4 
Billentyűs zongora (2)+6+4 
 csembaló (1)+4+4 
 orgona (1)+4+4 
Vonós hegedű (2)+6+4 
 (brácsa) (1)+4+4 
 gordonka (2)+6+4 
 (nagybőgő) (1)+4+4 
Vokális magánének (1)+6 

CSOPORTOS oktatás  
Zeneismeret szolfézs főtárgy (2)+4+2+4 
 zenetörténet-

zeneirodalom 
alapfok 5. évfolyamtól 

(2+4) 2+4 

 zeneelmélet 
alapfok 5. évfolyamtól 

(2+4) 2+4 

Kamarazene kamarazene (2+4) 2+4 
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3.2 A  zeneművészeti ág óratervei 
 
3.2.1 Főtárgy egyéni képzés – Hangszeres és vokális tanszakok 
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, alapfokú és továbbképző 
évfolyamokat. A zárójelben lévő előképző  évfolyamokat nem kötelező elvégezni. A „B” tagozatos 
évfolyamok óraterve magában foglalja az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokat. A 
zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik.  
 
„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően a kiemelkedő zenei tehetséget 
mutató tanulók esetében iskolánkban az alapfok 2. évfolyamától lehet irányítani. 
   

ÓRATERV 1. „A” tagozat 
(2) +6+4 képzési évfolyam 

furulya, fuvola, (oboa) klarinét, szaxofon, (fagott) trombita. kürt, harsona-tenorkürt-bariton-kürt, 
tuba,(cimbalom)harmonika, (hárfa)gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka 

Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 
 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
szolfézs kötelező 
- csoportos 2x45 perc 

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

Kötelezően választható 
tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 

* 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. „B” tagozat 

(2+1)+5+4 képzési évfolyam 
furulya, fuvola, (oboa) klarinét, szaxofon, (fagott) trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, 

tuba,(cimbalom,) harmonika, (hársfa) gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka 
Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 

 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

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

Kötelezően választható 
tárgy: 
- egyéni min.  1x30 perc 

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

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (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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ÓRATERV 2. „A” tagozat 
(1)+4+4 képzési évfolyam 

brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona, (jelenleg nincs képzés intézményünkben) 
Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Előképző Alapfok Továbbképző 
(1.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

(2) 2 2 2 2 - - - - 

Kötelezően választható 
tárgy: 
- csoportos  2x45 perc 

- - - - - 2 2 2 2 

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
 
 

ÓRATERV 2. „B” tagozat 
(1+1)+3+4 képzési évfolyam 

brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona, (jelenleg nincs képzés intézményünkben) 
Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Előképző Alapfok Továbbképző 
(1.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

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

Kötelezően választható 
tárgy: 
- csoportos  2x45 perc 

- - - 1 1 1 1 1 1 

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
 
 

                                                                                      ÓRATERV 3. „A” tagozat 
                                                                                    (1)+ 6 képzési évfolyam 
                                                                                                magánének 

Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 
 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Előképző Alapfok 
(1.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

(2) 2 2 2 2 - - 

Kötelezően választható tárgy: 
- csoportos  2x45 perc 

- - - - - 2 2 

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: 2(-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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ÓRATERV 3. „B” tagozat 
(1+1) + 5 képzési évfolyam 

magánének 
Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Előképző Alapfok 
(1.) (1.) 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

(2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tárgy: 
- csoportos  2x45 perc 

- - - 1 1 1 1 

Választható tárgyak: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

(0-2) 
(0-
2) 

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

Összesen: 
(4-6) 

(4-
6) 

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

 
 

3.2.1.1  Melléktárgyak valamennyi főtárgyra vonatkozóan 
 
Kötelező tárgy: 
„A” tagozaton: 4. évfolyam végéig 2x45 perc csoportos foglalkozás 
-  szolfézs kötelező,* (az adott tanszakok óratervében, illetve a helyi tantervben jelölteknek 
megfelelően), zongora** (szolfézs, zeneelmélet főtárgynál), kötelező hangszer (az alapfokú 
évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene vagy zenetörténet-zeneirodalom 
főtanszakon) 
 

„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 2x45 perc csoportos foglalkozás 
- szolfézs 
 
Kötelezően választható tárgy: 
„A” tagozaton: 5-10. évfolyamig 2x45 perc csoportos foglalkozás 
 Elméleti:         szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, zeneelmélet 
 Gyakorlati:    kamarazene (2-8), zenekar, kórus (min.9fő) 
„B” tagozaton: 3. évfolyamtól egyéni foglalkozás min. 1x30 perc 
- zongora** 
 
Választható tárgy: 
„A” tagozaton: a képzés teljes idejében, 1 vagy 2 tantárgy 
- egyéni foglalkozás:                    min. 1x30 perc 
- csoportos foglakozás                min. 1x45 perc 
 Elméleti:          szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret 
 Gyakorlati:     egyházzene, improvizáció (2-8 fő), második hangszer, magánének, 
 kamarazene (2-8fő), zenekar (min.9 fő), kórus  (min.9fő), 
 

„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 1 vagy 2 foglalkozás 
- egyéni foglalkozás:                    min. 1x30 perc 
- csoportos foglalkozás:              min. 1x45perc 
 Elméleti:         zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret 
 Gyakorlati:    egyházzene, improvizáció, második hangszer, magánének, kamarazene, 
 zenekar, kórus 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a 
kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 
** A zongora kötelező tárgy a továbbtanulni szándékozó tanulók esetében a felvételi vizsga évében kötelező. 
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A csoportos-elméleti évfolyamok összevont oktatásával kapcsolatban 
Az alapfokú művészeti iskolákban a csoportok létszámának alakulását meghatározza és 
indokolja a tanítási helyszínen főtárgyat tanulók – különösen a magasabb évfolyamba járók –
száma. Ez esetben a szolfézs, zeneismeret és zeneirodalom-zenetörténet tárgyak tanításának 
egyik lehetősége az összevont osztályok létesítése. Ez egyfajta szükségszerű lehetőség, mellyel 
minden tanuló megkapja az elméleti tárgyak kötelező óraszámát. A törvényi szabályozás a 
2008/09-es tanévtől lehetővé tette a max. 4 évfolyam összevonását az alapfokú művészeti 
iskolákban is. 
A csoportok kialakítása során a fenntartó által – a költséghatékony oktatás érdekében –
meghatározott csoportlétszámot is figyelembe kell vennünk. Fentiekből következően a szakmai 
szempontok érvényesülése nem lehet maradéktalan. 
 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában működő összevont csoportokban tanulók oktatása 
a szaktanár számára új pedagógiai feladatot jelent. Az évfolyamokra bontott tantervet a 
csoporthoz kell igazítania mind a tananyag mennyisége, mind a tanulók életkora, mind a 
módszerek megválasztása vonatkozásában. 
 
Az összevont osztályok legjelentősebb oktatási szempontja: 
a tanítási anyag az adott osztályok gondosan kiválasztott zenei szemelvényeire és az elméleti 
tudnivalók következő évfolyamba történő továbblépését biztosító kiválasztására épüljön, a 
tanterv követelményeit figyelembe véve. 
Az órák vezetése a tanártól fokozott figyelmet kíván, differenciáltan kell megközelítenie az anyag 
átadását és a számonkérést. Ezáltal az eltérő osztályos tanítványok haladási üteme is igazodik 
egy-egy adott évfolyam tudásszintjéhez. 
A tanulók következő évfolyamba lépését a végzett anyag és a tanuló tudásszintje határozza meg, 
általános gyakorlat, hogy egy osztállyal feljebb lép előre, de előfordulhat az összevont beszámoló 
lehetősége is. 
 
A csoportok összetétele évenként változhat, ezért a pedagógus felelősségteljes szakmai 
kompetenciája a tantervek adott helyzetben történő alkalmazása. 
A több évfolyam tanterveinek megfelelő, a csoportban ülő valamennyi évfolyam számára 
megfelelő haladást biztosító tanmenetek elkészítése gondos tervezést igényel a tanév elején. A 
gyakorlati megvalósításban pedig elengedhetetlen az adott helyzethez történő, szakmai  indokok 
alapján történő alkalmazkodás. 
  
A tanév elején a szakmai munka közösségvezető feladata az összevont csoportok tanmeneteinek 
szakmai egyeztetése az érintett pedagógusokkal. A tanév során a tanszak rendszeres 
konzultációkkal segíti egymást a nehéz feladat elvégzésében. 
A tanév végén szükséges a tapasztalatok összegezése, amely segíti a következő tanév tervezését. 
 
3.2.1.2 Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, 
harmonika, gitár, hárfa) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 
kiegészítő foglalkozás. 
 

Évfolyam „A” tagozat „B” tagozat 
Ek.1.-2. és 1. évfolyam 5 perc - 
2.évfolyam 10 perc 15 perc 
3.évfolyam 10 perc 20 perc 
4.évfolyamtól 15 perc 20 perc 
5.évfolyamtól 20 perc 25 perc 
Vokális tanszak teljes képzési időben 20 perc 30 perc 
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3.2.2 Csoportos képzés – Zeneismeret és Kamarazene tanszakok 
                     

Óraterv „A” tagozat 
(2)+6+4 képzési évfolyam 

szolfézs 
Főtárgy: 2x45 perc csoportos foglalkozás 

 
 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- egyéni 2x30 perc 

- - 2 2 2 2 - - - - - - 

Választható tárgy: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

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 

 
      

Óraterv 1. „A” tagozat 
(2+4)2+4* képzési évfolyam 

zenetörténet-zeneirodalom, (zeneelmélet,) kamarazene** 
Főtárgy: 2x45 perc csoportos foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Alapfok Továbbképző 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 

- egyéni 2x30 perc 
2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

  
*Az első (zárójelben lévő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a harmadik számjegy 
továbbképző évfolyamaink számát jelentik. 
**Kamarazene főtárgy csoportlétszáma min. 2 fő. 

 
Kötelező tárgy: 
Szolfézs és zeneelméleti főtárgy: 
- egyéni foglalkozás   2x30perc 
 zongora* 
 
Zenetörténet-zeneirodalom és kamarazene főtárgy: 
- egyéni foglalkozás    2x30perc   
 zongora*, vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy 
 
*A zongora kötelező tárgy a továbbtanulni szándékozó tanulók esetében a felvételi vizsga évében kötelező. 

 
Választható tárgy: 
- egyéni foglalkozás:  min.1x30perc 
- csoportos foglalkozás:  min.1x45perc 
 Gyakorlati: zenekar, kórus(min.9.fő )egyházzene, improvizáció, második hangszer, 
 magánének, kamarazene (2-8fő) 
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Korrepetició: a kötelező hangszerhez kapcsolódóan a teljes képzési idő alatt (kivéve csembaló, 
zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) 
 - Ek 1-2 és 1. évfolyam  5perc 
 - 2. évfolyamtól  10perc 
 
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 lokális évfolyamok elvégzése után, 
kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 
 

Óraterv „B” tagozat 
4+4 képzési évfolyam 

szolfézs 
Főtárgy: 2x45 perc csoportos foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Alapfok Továbbképző 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
- egyéni 2x30 perc 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Kötelező tárgy: 
Egyéni foglalkozás 
- zongora*                         2x30perc 
 
Választható tárgy: 
- egyéni foglalkozás:           min. 1x30perc 
- csoportos foglalkozás min. 1x45perc 
 Elméleti:  zenetörténet-zeneirodalom, (zeneelmélet) 
 Gyakorlati: zenekar, kórus (min. 9fő) egyházzene, improvizáció, második hangszer, 
                       magánének, kamarazene (2-8fő)   
 
* A zongora kötelező tárgy a továbbtanulni szándékozó tanulók esetében a felvételi vizsga évében kötelező 

 
Korrepetíció: a kötelező hangszerhez kapcsolódóan a teljes képzési idő alatt egységesen heti 10 perc 
(kivéve zongora, harmonika, gitár, tantárgyak) 
 
3.3 Népzene 
Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad népzenei 
tanszakok működtetése révén: 
- a nemzeti, népi hagyományok átadására, 
- az egyetemes kultúra, az európai műveltség közvetítésére, 
- az értékmegőrzés formáinak kialakítására,  
- a klasszikus zene és a népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. 
 
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra 
értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző-
rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. 
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátításával a hagyományos kultúra értékeinek 
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához 
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szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a 
kreativitás és az esztétikai érzékenység alakítására. 
Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket –  
megismerteti a tanulókkal: 

- a népzene sajátos gondolkodásmódját, 
- a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseit, 
- a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő 

hangsúlyviszonyait, 
- a különböző zenei műfajok sajátosságait. 

Iskolánkban népzene tanszakon citera hangszer oktatása folyik. 
 
Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 
 
Bemeneti kompetencia 
- Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség nem 
szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,  tehetségére 
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
 
Szakmai kompetencia  

- A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 
tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

- Fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység. 

- A megfigyelőkészség, a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 
- A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 

önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 
jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazkodásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 
táncciklusok szerkesztéséhez. 

- A hangszer- és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése. 
- A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése. 

 
Személyes kompetencia 

- Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. 
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátításának megalapozásával a 
hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 
Társas kompetencia 

- Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 
irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon 
viselkedésiformák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és 
aktívan részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, 
ének-, tánckíséret, táncház). 

 
Módszertani kompetencia 

- Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, 
értő zenehallgatásra nevelése. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség magalapozása, az egyetemes 
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadásra, az értékmegőrzés  
formáinak kialakítására. 

- A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- 
és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb 
értelmezésének, a nyelv sajátosságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 
megismertetése. 
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- A főbb zenei műfajok,  stílusok  sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 
történetének, népünk zenéjének, az előadó művészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 
megismertetése. 

- A különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő 
népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó 
egyéniségeinek megismertetése. 

- Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régi zene, jazz, az értékes 
szórakoztató zene iránt. 

- A tanulók zenei ízlésének formálása. 
- Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására,  korábban gyűjtött vagy még 

élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 
szemléletű feldolgozására. 

- Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 
alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, 
táborokban, valamint gyűjtő utakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítésea 
népzene eszközeivel. 

- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
- Tehetséggondozás 
- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 
 

Főtárgyi képzési idő 
Hangszeres, vokális, elméleti tanszakok 

 
EGYÉNI oktatás Képzés évfolyamainak  

száma** Tanszak Tantárgy* 
Vonós és tekerő népi hegedű, népi brácsa, népi 

bőgő/cselló, tekerő 
(2)+6+4 

Fúvós népi furulyák, duda, népi 
klarinét/tárogató 

(2)+6+4 

Pengetős citera, tamburák, koboz (2)+6+4 
Akkordikus népi cimbalom, népi harmonika (2)+6+4 
Ütős népi ritmushangszerek (2)+6  
Vokális népi ének (2)+6+4 

CSOPORTOS oktatás  
Zeneismeret népzenei ismeretek (2)+6 
 néprajz (2+4)+2+4 
Kamarazene kamarazene (2+4)+2+4 

 
*Iskolánkban citera tantárgy oktatásra van szükség. 
 
3.3.1 Óratervek 
 
Egyéni képzés - Hangszeres és vokális tanszakok 
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokat. A 
zárójelben lévő előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A „B” tagozatos évfolyamok óraterve magában foglalja az előképző, alapfokú és továbbképző 
évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az 
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  
„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok 2. évfolyamától lehet irányítani. 
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Óraterv 1. „A” tagozat 
(2)+6+4 képzési évfolyam: 

népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő,/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 
citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, népi ének 

(2)+6 képzési évfolyam: 
Népi ritmus hangszerek 

Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 
 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
-csoportos 2x45 perc 

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

Kötelezően választható 
tárgy: 
- csoportos 2x45 perc 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgyak: (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

  
 

Óraterv 1.”B” tagozat 
(2+1)+5+4 képzési évfolyamon 

népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő,/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 
citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, népi ének 

Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 
 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
-csoportos 2x45 perc 

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

Kötelezően választható 
tárgy: 
- egyéni min. 1x45 perc 

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

Választható tárgyak: (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 
Melléktárgyak valamennyi főtárgyra vonatkozóan 
 

Kötelező tárgy: 
„A” tagozaton:  4. évfolyam végéig  2x45 perc csoportos foglalkozás 
-szolfézs kötelező,* népzenei ismeretek  
„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 2x45 perc csoportos foglalkozás 
-szolfézs 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően 
választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 

Kötelezően választható tárgy: 
„A” tagozaton: 5-10. évfolyamig 2x45 perc csoportos foglalkozás 
 Elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz** 
 Gyakorlati: második hangszer, népi ének, kamarazene (2-8 fő), zenekar (min.9 fő) 
** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamától tanulható. 
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„B” tagozaton: 3. évfolyamtól                                     min.1x30 perc egyéni foglalkozás 
- zongora 
 
Választható tárgy: 
„A” tagozaton: a képzés teljes idejében, 1 vagy 2 tantárgy  
- egyéni foglalkozás:  min. 1x45 perc 
- csoportos foglalkozás:  min. 1x45 perc 
 Elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz 
 Gyakorlati: második hangszer, népi ének, kamarazene(2-8 fő), zenekar(min.9 fő) 
 
„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 
-egyéni foglalkozás:  min.1x45 perc 
-csoportos foglalkozás:  min.1x45perc 
 Elméleti: népzenei ismeretek, néprajz 
 Gyakorlati: második hangszer, népi ének 
 
A klasszikus és népzenei szolfézs tanterv lényegében azonos, ezért az iskolánkban kis számban (2-4) 
citera hangszert választók a klasszikus zenét tanuló gyermekekkel egy csoportban tanulnak. 
 
Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongorakíséret): a hangszeres és vokális tanszakok 
tantárgyaihoz kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
A teljes képzési időben „A” és „B” tagozaton egyaránt minimum 10 perc. 
 
 
Csoportos képzés – Zeneismeret és Kamarazene tanszakok 
 

Óraterv „A” tagozat 
2+6 képzési évfolyam 

népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 
Főtárgy: 2x45 perc csoportos foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Előképző Alapfok 
(1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy  
- egyéni 2x45perc 

(1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Választható tárgy  
- egyéni min.  1x45 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Az első (zárójelben lévő)számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak számát 
jelenti. 
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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Óraterv „A” tagozat 
(2+4)+2+4 képzési évfolyam 

kamarazene, néprajz* 
Főtárgy: 2x45 perc csoportos foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

Alapfok Továbbképző 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 
Kötelező tárgy: 
-egyéni 2x30 perc 

(1) (1) 1 1 1 1 

Választható tárgy: 
- egyéni min.  1x30 perc 
- csoportos min. 1x45 perc 

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

Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Az első (zárójelben) lévő számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképző évfolyamok számát jelentik. 
 
* A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 
tanulhatók. 

 
Kötelező tárgy: 
- egyéni: népi hangszeres vagy lokális tantárgy min. 1x45 perc 
 
Kötelezően választható tárgy: 
- egyéni: zongora kötelező, második hangszer, népi ének min. 1x45 perc 
- csoportos:kamarazene, zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs min.1x45 
 
Választható tárgy:  
- egyéni: zongora kötelező, második hangszer, népi ének min. 1x45 perc 
- csoportos: kamarazene, zenekar min 1x45perc 
 3.4.Tanítási órák száma, időtartama 
 
Szükségesnek tartjuk a felvételi vizsgák magasabb követelményeihez szükséges tudásmennyiség 
megszerzése, a felvételi vizsga sikeressége érdekében 2x45 perces kis létszámú szolfézs-elmélet 
csoportok szervezését. 
A kiemelkedő zenei képességű tanulóknak az emelt idejű óraszám mellett külön feladatot, 
hangversenyeket, fellépéseket szervezünk. 
 
                                                                   Csoportlétszámok  
Elméleti tárgyak: A tagozat 6-15 fő átlag: 8 
 B tagozat 6-15 fő átlag: 8 
 felvételi előkészítő 3-15 fő  
Gyakorlati tárgyak: zenekar, kórus min. 9 fő 
Kamarazene:   2-8 fő 
 
4.  ÓRASZÁMOK ÉS TÉRÍTÉSI /TANDÍJ KIVETÉSEK ÖSSZEFÜGGÉSEI,  
 A KEDVEZMÉNYEK ELVEI 
A térítési díjak, illetve tandíjak megállapítása a mindenkor aktuális vonatkozó törvények, valamint a 
fenntartó rendelet alapján tanévenként történik. 
Térítési díjat a jegyzői nyilvántartásban szereplő, gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók nem 
fizetnek. 
A kedvezmények lehetőségeit a mindenkori aktuális fenntartói szabályozás figyelembe vételével 
tanévenként állapítja meg az iskola. 
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5. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 
 
5.1 A beszámoltatás és a számonkérés formái 
Érd város alapfokú művészeti iskolájában a zeneművészeti ágon a kötelező beszámolás formái a 
gyakorlati főtárgyakban a következők: 
 
„A” tagozaton:          Év végi vizsga. 
A vizsga anyagát a tantervi program teljesítéséhez szükséges követelmények alapján a szakmai 
munkaközösség-vezetői ajánlást is figyelembe véve a szaktanár állítja össze. 
 
„B” tagozaton:          Félévi és év végi vizsga, tanév közben szerzett téma- és szintvizsgák 
Mindkét tagozaton a félévi osztályzatot a szaktanár, az év végi osztályzatot a szaktanár ajánlása nyomán 
a vizsgabizottság állapítja meg. Ezen felül „B” tagozatosaink minden év novemberében külön 
hangversenyt adnak. 
 
Az „A” kategóriás tanulók évi két alkalommal, a „B” kategóriás tanulók évi három alkalommal 
hangversenyen szerepelnek. Az első kettő az I. félévben történik, a harmadik a második félév során. 
A második félévben versenyen (nemzetközi, országos verseny elődöntőjén, döntőjén, regionális vagy 
helyi versenyen, fesztiválon) résztvevő tanuló részére a második félévi hangverseny nem kötelező. 
 
Zongora kötelező tárgyat tanuló beszámoltatása:  
Kötelező tárgyként nem követelmény a tanév közben szervezett hangversenyen történő szereplés. A 
beszámolás év végi vizsga formájában történhet. A beszámoló anyagát a helyi zongora tanterv alapján a 
szaktanár állítja össze. 
 
Második hangszert tanuló beszámoltatása: 
A választott hangszer oktatásának minőségi paraméterei azonosak, a tanult anyag mennyisége azonban 
eltérő a főtárgyként tanult hangszerhez képest. A főtárgy 2x30, vagy 2x45 perces óramennyiségével 
szemben a második hangszer oktatása csak heti 1x30 perces órában történik, ezért  a haladás tempója 
lassabb. 
Az év végi vizsgára a szaktanár ennek figyelembevételével állítja össze a követelményeket. 
 
A gyakorlati tárgyakban lehetséges beszámoltatási forma még:  
 Közös óra, az „A” és „B”-s tanulók számára egyaránt. A közös óra lehetőleg más hónapban 
kerüljön megszervezésre, mint a kötelező tanszaki hangverseny. A kamarazene, zenekar, kórus 
tantárgyak esetében irányadók a helyi tantervekben megfogalmazottak. 
Az elméleti tárgyak kötelező beszámoltatási formái a következők: 
 Év végén a tanévben végzett anyagból összefoglaló jellegű óra (vizsga) vizsgaelnök jelenlétében. 
 
Az elméleti tárgyak lehetséges beszámoltatási formái a következők: 
- Félévi és év végi záródolgozat íratása. 
- Órai és évközi állandó számonkérés. 
- Tesztek íratása. 
- Felmérő jellegű dolgozat íratása téma6szakasz zárasakor. 
 
5.2 A tanulók tudásszintjének értékelési szempontjai 
A tanulók tudása és szorgalma az alábbi szempontok szerint értékelhető: 
- évközi, órai munkán mutatott aktivitás és teljesítmény, 
- kitartás és szorgalom, valamint 
. meghatározott időre megtanult mű leadása. 
 
A zeneművészeti ágban a tudásszint értékelésének egyik formája a hangversenyeken való szereplés, a 
másik a vizsgákon való részvétel. Alapkövetelmény a művészetoktatás hangszeres tanszakain, hogy a 
tanuló legyen képes a zenei anyagot:  
- életkora és egyéni képességei szerint 
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- készsége szintjén, 
- kotta- és stílus hűen, értelmesen tagolva, 
- a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni. 
 
A tanuló produkciója tükrözi a gyermek képességeit és a tanár munkájának eredményességét egyaránt. 
Ezáltal képet kapunk a tanszakokon folyó oktatásról, magatartásról, szervezőkészségről, 
megfigyelhetjük a korrepetitorok (zongorakísérők) munkáját. 
 
5.3  A tanulók értékelése és minősítése 
A felsőbb osztályba lépő tanuló tudását, szorgalmát minősíteni és értékelni kell, figyelembe véve a 
tanuló képességeit és készségeit, nem mellőzve az értékelés motiváló tényezőjét sem.  
 
A hangszeres és elméleti főtárgyak és melléktárgyak, a kamarazene főtárgy, valamint a szolfézs és 
zongora kötelező tárgy valamennyi évfolyamán a tudást osztályzattal értékeljük. Az osztályzatok a 
következők: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen).  
 
Szorgalmi jegyet főtárgyból, a kötelező és kötelezően választható elméleti tárgyból kap a tanuló. A 
szorgalom-osztályzatok a következők: 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (hanyag).  
 
A kamarazene választható melléktárgy és zenekar, tárgy valamennyi évfolyamán, szöveges értékeléssel 
minősítünk. A minősítések a következők: kiválóan megfelelt (5), jól megfelelt (4), megfelelt(3), nem 
felelt meg (2, 1). Ezekből a tárgyakból nem adunk szorgalmi értékelést.  
 
Korrepetíciót sem szövegesen, sem érdemjeggyel nem értékelünk. 
 
Az érdemjegyek (ill. szöveges értékelések) képezik a térítési- és a tandíj kiszámítási alapját. A térítési díj 
és a tandíj megállapítása a főtárgy és a kötelező, illetve kötelezően választható tárgyi érdemjegyek 
számtani átlaga alapján történik. 
A félévi és év végi szorgalom osztályzatokat külön írjuk be valamennyi bizonyítványfajtában. 
 
Abban az esetben, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem tudja elvégezni az adott évfolyam 
tananyagát, vagy a második félévben kapcsolódik be a zenetanulásba - az előképző évfolyamok 
kivételével - évfolyamát folytatja, vagy megismétli. 
 
A 2011 előtt tanulmányait megkezdő tanulók munkájának értékelése és minősítése 
 

Tantárgy 

A tagozat B tagozat 
EK Alapfok Továbbképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

zongora, 
hegedű, 
gordonka, 
fuvola, 
furulya, 
harmonika, 
gitár, 
trombita, ütő, 
cimbalom, 
hárfa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

citera - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(oboa), 
klarinét, 
(fagott), kürt, 
harsona, 
tuba, 

0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 
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0 = osztályzat,   M = minősítés 
 
A 2011/12-től tanulmányait megkezdő tanulók munkájának értékelése és minősítése  
 

(nagybőgő), 
(csembalo), 
(orgona) 
szaxofon 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 
(brácsa) - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 
magánének - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 
kamarazene - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 
kamarazene 
melléktárgy, 
zenekar, 
kórus 

- - - M M M M M M M M M - M M M M M M M M M 

szolfézs (fő 
és 
melléktárgy) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zeneelmélet, 
zenetörténet-
zeneirodalom
, zeneismeret 

- - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

Tanszakok/ 
tantárgyak 

A tagozat B tagozat 
EK Alapfok Továbbképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(2)+6+4 év 

Fafúvós 
furulya, 
fuvola, 

klarinét, 
szaxofon 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rézfúvós 
trombita, 

kürt, harsona-
tenor-

baritonkürt, 
tuba 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Billentyűs 
zongora 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akkordikus 
harmonika, 

gitár, 
ütúhangszer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vonós 
hegedű, 

gordonka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(1)+4+4 év 
brácsa 

0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

(1)+ 6 év 
magánének 

- 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Zeneismeret 
szolfézs 
kötelező 

(2)+4 

0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

szolfézs 
főtárgy 
(2)6+4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 = osztályzat     M = minősités 
 
5.4 A minősítés és értékelés fokozatai 
 
5.4.1 A tudás-érdemjegyek és a szöveges értékelés fokozatai 
Érdemjegy: 5 (jeles), szöveges értékelés: kiválóan megfelelt: 
Az osztálynak és az értékelési időszaknak megfelelő szintű tudást megszerezte, kiegyensúlyozott 
fejlődést mutat, szép hangon biztonsággal játszik, szerepléseken megbízható teljesítményt nyújt, 
aktívan közreműködik a rendezvényeken, élvezettel játszik és őt élvezet hallgatni. 
 
Érdemjegy: 4 (jó), szöveges értékelés: jól megfelelt: 
Változóan fejlődő teljesítménnyel végezte el a beszámolási időszakig osztálya anyagának 80%-át, 
kevésbé fogékony érdeklődésű, muzikalitása nem önmagából, hanem tanára ráhatásából fakad, 
biztonsága nem 100%-os, szerepléseken jól teljesít, számítani lehet aktív közreműködésre a 
rendezvényeken, élvezettel játszik, kevésbé élvezetes őt hallgatni. 
 
Érdemjegy: 3 (közepes), szöveges értékelés: megfelelt: 
Lassú változó fejlődést mutat, a beszámolási időszakig csak osztálya anyagának minimum-
követelményeit teljesítette, nem muzikális, szívós tanári munkával elfogadható, produkcióra képes, 
szerepléseken megbízhatatlan zenei teljesítményt mutat, aktív közreműködésére nem lehet számítani a 
rendezvényeken, nem játszik élvezettel és nem élvezet őt hallgatni. A 3-as jegy a próbaidő lehetőséget 
biztosítja. Ha nem mutat javulást, akkor a próbaidőt követően az év végi beszámolási időszak után el 
kell tanácsolni.  
 
Érdemjegy: 2 (elégséges), szöveges értékelés: nem felelt meg: 
Nem mutat fejlődést, a beszámolási időszakig osztálya anyagának minimum-követelményeit sem képes 
teljesíteni, szerepléseken kudarcot vall, nem képes tanárával együttműködni. Ez a tanuló az, akit szülei 
erőltetnek a művészeti tárgy tanulására. A beszámolási időszak után próbaidő nélkül el kell tanácsolni. 
 
Érdemjegy: 1(elégtelen), szöveges értékelés: nem felelt meg: 
Az órára rendszeresen készületlenül érkezik, anyagának minimum-követelményeit sem képes 
teljesíteni. A beszámolási időszak után próbaidő nélkül el kell tanácsolni. 
 
5.4.2 A szorgalmi jegyek fokozatai  
5 (példás):  folyamatosan kiemelkedő munkát végez, szorgalmában példamutató, 
 igazolatlan hiányzásai nincsenek 
4 (jó):  képességeinek megfelelően jól teljesít, de többre is képes lenne, rendszeresen készül 
3 (változó):  tanulmányi eredménye jelentősen elmarad képességeitől, munkájában csak 
 rövid időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak figyelmeztetésre és erős tanári 
 ráhatásra teljesíti 
2 (hanyag):  rendszeresen nem készül az órákra, kötelességeit figyelmeztetés ellenére sem 
 teljesíti, igazolatlan hiányzásai vannak 
 

Zenetörténet-
zeneirodalom 

alapfok 5. 
évfolyamtól 

(2+4)2+4 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 

Zeneelmélet 
alapfok 5. 

évfolyamtól 
(2+4)2+4 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 

Kamarazene 
 (2+4)2+4 

- - - - - - M M M M M M - - - - M M M M M M 
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Az értékelés szemléletének egységessége érdekében a tanulók értékelésének fenti módozatait 
alkalmazzuk valamennyi használatban lévő bizonyítványfajta esetében. 
 
5.5 A tanulók tudásszintjének záró beszámolási formái, a művészeti alap- és 
 záróvizsga 
Az alapfokú osztályok összefoglaló/befejező vizsgája a művészeti alapvizsga, ami az eddigi  
tanulmányok lezárását. és egyben a továbbképző osztályokba lépés lehetőségét jelenti. 
az alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágán folytatott tanulmányok lezárása az utolsó 
továbbképző osztály végét követő záróvizsga, amely koncertszerű előadás formájában történik. 
A vizsgák letétele első ízben azoktól követelhető meg, akik a 2004/05-ös tanévben kezdték meg 
tanulmányaikat az 1. alapfokú évfolyamon. 
 
I.  MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
1.  A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú Művészeti Iskola utolsó alapfokú 
évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú Művészeti Iskola utolsó továbbképző 
évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
2.  A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi  vizsgatantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 
kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A művészeti alap- ás záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét 
és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 
A művészeti alap- és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény 
pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 
évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
 
3.  A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki 
az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe 
került. 
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett  művészeti 
alapvizsgával, vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
4.  Előrehozott vizsga 
Az alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt szervezhető. 
 
5.  A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 
kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
II. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az elmélet 
főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Klasszikus zene 
Hangszer, magánének főtanszak(„A” tagozat): 
- Szolfézs vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 
- Szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtanszak 
- Szolfézs 
- Zeneelmélet 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc 
 
Népzene 
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: 
 - Szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy 
 - Népzenei ismeretek, illetve néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 - Szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
 
Klasszikus zene 
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 
- Szolfézs vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 
- Szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zeneelmélet 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 
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Népzene 
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: 
 - Szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy 
 - Néprajz, illetve népzenei ismeretek 
A szóbeli vizsga időtartama: minimum 10 perc. 
 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 - Szolfézs 
A szóbeli vizsga időtartama: minimum 15 perc 
 
 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Klasszikus zene 
Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat): 
- Főtárgy 
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 
Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 
- zongora ( az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 
 
Népzene 
Népi hangszer, népi ének, főtárgy „A” tagozat: 
 - főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat 
 - főtárgy 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy 
 - kötelező hangszer 
A gyakorlati vizsga időtartama: minimum 10 perc. 
 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 - főtárgy 
A gyakorlati vizsga időtartama: minimum 10 perc. 
 
III.  A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészekből áll. A záróvizsgán a 
kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos 
tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók  számára mindkét 
vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus zene 
Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat). 
- Szolfézs 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 
- Szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zeneelmélet 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
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Népzene 
Népi hangszer,  népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: 
 -Szolfézs vagy néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 -Szolfézs 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: 
 -Néprajz 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
2.Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus zene 
Hangszer, kamarazene főtanszaki („A” tagozat): 
- Szolfézs vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 
Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 
- Szolfézs 
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 
- Szolfézs 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 
- Szolfézs  
- Zenetörténet-zeneirodalom 
Zeneelmélet főtanszak: 
- Szolfézs 
- Zeneelmélet 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 
 
Népzene 
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: 
 -Szolfézs, vagy néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 -Szolfézs 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: 
 -Néprajz 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 
 
3.A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Klasszikus zene 
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 
 -Főtárgy 
 -Zongora(az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 
Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 
 -Zongora 
 -elmélet:minimum 1x45 perc 
A gyakorlati  vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 
10-20perc 
Kamarazene főtanszak: 
- Kötelező hangszer(az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 
 
Népzene 
Népi hangszer, népi ének, főtárgy „A” tagozat: 
 -főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: 
 -főtárgy 
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Néprajz főtárgy „A” tagozat: 
 -kötelező hangszer 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: 
 -főtárgy 
A gyakorlati vizsga időtartama:minimum 10perc. 
 
IV. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE 
1.  gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Fúvós hangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség, 
- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
- hangképzés, 
- intonáció, 
- hangszerkezelés, 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- zenei stílus és az előírások magvalósítása, 
- 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 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. 
 
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. 
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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. 
 
Vonós hangszerek 
- 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. 
 
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 művészit megvalósítás, 
- hangszerek iránti differenciáló képesség, 
- szép, érthető szövegmondás. 
 
2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 
-  teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi a megértésre utaló egyszerű válasz, fogalmazásmód, helyesírás; 
- fogalmazás(műelemzés):információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk 
megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív 
tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 
- dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
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3. 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. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga hangszerekre, elméleti tárgyakra lebontott követelményei az adott 
tárgyak részletesen kidolgozott tantervében olvashatók. (1.sz. függelék) 
 
 
 
6. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLÁBAN 
A zeneiskola felsőbb évfolyamába lépés feltétele a tantervi programban az adott évfolyamra előirt 
minimális követelmények teljesítése és sikeres vizsga. 
A tanuló az osztály elvégzését igazoló hitelesített bizonyítvánnyal jelentkezhet a következő tanévet 
megelőző beiratkozási periódusban az irodában. A beiratkozás időpontját a zeneiskola időben 
meghirdeti. 
Tanulmányai során a tanuló – szaktanári javaslat és szülői kérelem alapján – két osztály anyagát egy év 
alatt is elvégezheti. Indokolt esetben a tanuló – szaktanári javaslatra –  osztályát folytathatja.  Az utóbbi 
esetben az osztályzat helyére az „osztályát folytathatja” OF bejegyzésre kerül, és a tanuló csak szorgalmi 
jegyet kap, átlaga az előző tanév végi osztályzatok alapján kerül megállapításra. 
A tanuló szülői kérésre képzési idejének első alapfokú évfolyamát szaktanári jóváhagyással 
megismételheti. Pedagógiai, és egyéb szakmai indokok alapján, tanár által indokolt esetben bármelyik 
évfolyam megismételhető. 
A magasabb osztályba lépésnek formai feltételei ill. követelményei is vannak: az érdemjegyeket, az 
értékelést és a mulasztások számát tartalmazó bizonyítványt és törzslapot a megfelelő záradékkal kell 
ellátni. (Lásd a 3. függelék) 
Előképző évfolyamban – adminisztratív okok miatt – nincs osztályfolytatás, amennyiben szükséges, az 
alapfokú 1. évfolyamban lesz rá lehetőség. 
Abban az esetben, ha a tanuló a hangszeres képzésbe a II. félévben kapcsolódik be, hangszerből 
automatikusan osztályát folytatja, kötelező tárgyból tovább léptethető. Ha mindkét tárgyat félévkor 
kezdi, mindkét tárgyból osztályát folytatja. 
 
7.  TANKÖNYVEK, SEGÉDANYAGOK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágára vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék nincs. Az 
alkalmazott tankönyvek kiválasztása a szaktárgyak tantervében található ajánlott szakirodalom 
figyelembevételével történik.  
A művészeti oktatás területén is bővülő tendencia mutatkozik a tankönyvkínálatban. 
Több szakirányú, szakmai könyv már könyvtárunk birtokában van, és pályázatok segítségével 
folyamatos beszerzésre törekszünk. Az adott tanszakok tanárai választási lehetőséggel élhetnek, hogy 
használnak e segédleteket. A tankönyvek és segédletek kiválasztásában az alábbi szempontokat vesszük 
figyelembe:  
-  feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének 
- feleljen meg az intézmény oktatási céljainak 
- alapozza meg tanszakonként és évfolyamonként a minimális követelményeket 
- segítse a tanulást, motiváljon 
- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 
- legyen több évig használható 
- az ára legyen kedvező 
- nyomdai minősége alkalmassá tegye a kölcsönzésre 
A tankönyvek, segédeszközök kiválasztásában a tanszakok tanárai közösen döntenek. 
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8.  ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
A program felülvizsgálata szükséges a törvényi szabályozásokban és a szakmai alapdokumentumban 
bekövetkezett változások után, valamint az iskola szakmai tevékenységét érintő változtatások 
bevezetése előtt. 
A módosítások végrehajtása a nevelőtestület feladata. 
A Pedagógiai Programot a szülői közösség, az intézményi tanács és a szakmai munkaközösségek 
véleményének megkérésével a nevelőtestület fogadja el, bevezetése az intézményvezető, illetve 
jogszabályban meghatározott esetben a fenntartó jóváhagyásával történhet.  
Ez a program 2015. szeptember 1-vel lép hatályba, a 2015/16-os tanévben első előképző, illetve 
alapfokú évfolyamra felvételt nyert tanulókra alkalmazva, felmenő rendszerben történő bevezetéssel. 
- a 2011/12 előtt megkezdett képzések vonatkozásában a 2009. április 27-én elfogadott, 2009. 
szeptember 1-vel hatályba lépő Pedagógiai Program 
- a 2011/12-ben megkezdett képzések vonatkozásában a 2011. március 28-án elfogadott, 2011. 
szeptember 1-vel hatályba lépő Pedagógiai Program 
A Pedagógiai Program partnereink számára nyilvános, az intézmény nyitva tartásának időszakában az 
iskola titkárságán, az iskola honlapján bármikor megtekinthető, megismerhető. 
 
A 2015. szeptember 1-vel hatályba lévő Pedagógiai Program 2.1., 2.2., 2.4. pontban történő módosítását 
a nevelőtestület a 2017. október 25-én tartott értekezletén elfogadta. 
A Szülői Közösség és az intézményi tanács a programot véleményezte. 
 
Érd, 2017. 10. 25.    
 
 
 
                                     
                                                                                         …………………………………….…………. 
                                                                                         Szabóné Bán Ildikó  
                                                                                       mb.  intézményvezető 
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9. LEGITIMÁCIÓ 

 
A nevelőtestület 2017. 10. 25-én megtartott értekezletén a Pedagógiai Programot véleményezte, 
elfogadta. 
 
Érd, 2017. 10. 25.   
 
 
 ……………………………………… 
 Szabóné Bán Ildikó 
 mb. intézményvezető 
 
 
 
 
 
Az intézmény Szülői Közössége a Pedagógiai Programot megismerte, véleményezési jogát gyakorolta. 
 
Érd, 2017. 10. 25.   
 
 
 ………………………………………… 
 Szalatnyai Szilvia 
 Szülői Közösség képviselője 
      
  
 
 
 
 
Az intézményi tanács a Pedagógiai Programot megismerte, véleményezési jogát gyakorolta. 
 
Érd, 2017. 10. 25.   
 
 
 ………………………………………. 
 Mézes Gyöngyi 
 az Intézményi Tanács nevében 
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1. sz. függelék 
 
A tantervek terjedelmük miatt külön dokumentumban tekinthetők meg. 
 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola tanterveinek jegyzéke: 
 
 Klasszikus zene 
 Fafúvós tanszak: furulya, SNI furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, (fagott) 
 Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 
 Akkordikus tanszak: harmonika, gitár, ütő     
 Billentyűs tanszak: zongora 
 Vonós tanszak: hegedű, (brácsa) gordonka, (nagybőgő) 
 Vokális tanszak: magánének  
 Zeneismeret: szolfézs kötelező, szolfézs, SNI szolfézs zeneismeret,   
  zenetörténet-zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, (kórus) 
 
 Népzene 
 Pengetős tanszak: citera    
 Zeneismeret tanszak: népzenei ismeretek 
  néprajz 
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2. sz. függelék 
 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

  
3. számú melléklet 

 
Jegyzék 

a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 
 

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
 

Művészeti iskolák és művészeti ágaik közös követelményei 
 

I. HELYISÉGEK 
(mind a négy művészeti ághoz) Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, 

légköbméter, belsőburkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és 
tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 
tanterem / székhelyen és telephelyen az iskola munkarendje, valamint az egyes művészeti ágaknál 
meghatározottak szerint 
 
intézményvezetői iroda / iskolánként (székhelyen, telephelyen)1 
iskola székhelyén; és azon a telephelyeken, amelyen intézményvezető-helyettes, tagintézmény, 
intézményegység vezető-helyettes alkalmazása nem kötelező 
 
intézményvezető-helyettesi iroda / iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1 
ha az iskolában az intézményvezető helyettes alkalmazása kötelező 
 
iskolatitkári iroda / iskolánként (székhelyen) 1 
ha az iskolában iskolatitkár alkalmazása kötelező 
 
nevelőtestületi szoba / iskolánként (székhelyen) 1 
 
könyvtár / iskolánként (székhelyen)1 
a művészeti könyvek, kották, hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek, stb. elhelyezésére – 
saját épülettel rendelkező intézmény esetében 
 
könyvtárszoba / iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1 
ha nem működik könyvtár, a könyvtárszoba kötelező a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották, 
hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek, videokazetták stb. elhelyezésére. 
 

Kiszolgáló helyiségek 
 
szertár, raktár (hangszertár, jelmeztár)/iskolánként 1 
művészeti áganként biztonsági felszereléssel, a hangszerfajtáknak, jelmezeknek, díszleteknek, színpadi 
kellékeknek, képző- és iparművészeti tárgyaknak, anyagoknak biztonságos tárolására 
  
aula (előtér, várakozó) /iskolánként (székhelyen és telephelyen ) 1, 
porta, várakozóhelyiség és ruhatár funkcióját betöltheti 
 
porta/ iskolánként(székhelyen és telephelyen)1 
szükség esetén az előtérben is kialakítható – saját épülettel rendelkező intézmény esetében 
 
személyzeti WC / iskolánként (székhelyen és telephelyen) nemenként 1 



Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  
OM  039974    

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2017 

 

  47 

tanulói WC /iskolánként (székhelyen és telephelyen) szintenként, nemenként 1  
öltöző, zuhanyzó / iskolánként (székhelyen) nemenként 1 
elsősegély helyiség / iskolánként 1 lehetőség szerint külön helyiségként 
 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE 

 
tanterem, műterem, tanszaki műhelyterem(berendezése az egyes művészeti ágaknál, tanszakoknál 
ismertetettek szerint) 
intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézmény egységvezető- 
helyettesi iroda(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 
iskolatitkári iroda (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 
számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal iskolánként 1 felszerelés 
ügyviteli feladatok ellátásához 
nevelőtestületi szoba (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 
könyvtár (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint), továbbá kétkazettás magnó 1 
 

III. NEVELMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 
 
                   Taneszközök 
tárgyak, eszközök, információhordozók az iskola pedagógiai programjában előírt tananyag 
feldolgozásához /  évfolyamok, tanszakok, tantárgyak alapján a  tanulói létszám figyelembe vételével oly 
módon, hogy az iskola munkarendje szerint minden tanuló és csoport alkalmazhassa (az alapfokú 
művészetoktatás tantervi követelményei és a pedagógiai programban meghatározottak szerint az iskola 
által tanított tantárgyak esetében) 
 
 

4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI 
4.1.1 ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

 
Helyiségek 

egyéni és kiscsoportos órák tanterme / tanszakok és a tanulók létszámának figyelembevételével, az 
iskola munkarendje szerint az egyidejűleg megtartott egyéni és kiscsoportos foglalkozásokhoz 
szükséges számban 
a fúvós és az ütőhangszerek oktatására használt helyiségek hangszigetelése, valamint az alapvető 
akusztika szempontok figyelembevétele szükséges 
 
csoportos órák, együttesek tanterme, próbaterme / a csoport, illetve az együttesek létszámának 
figyelembevételével, az iskola munkarendje szerint az egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges számban 
a zenekar, kamarazene, énekkar helyiségei közös hasznosításúak lehetnek 
 
hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel / iskolánként (székhelyen vagy telephelyen)1 
figyelembe vehető más célra létesített, (többcélú hasznosítás szempontja szerint kialakított) 
nagyméretű terem is, amennyiben a hangversenyterem funkciójának megfelel 
 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei 
 

Egyéni és kiscsoportos órák, együttesek tanterme 
tanári asztal ǀ 1 
tanári szék ǀ1 
tanulói asztalok, székek ǀ tanulók létszámának figyelembevételével életkornak megfelelő  méretben 
szekrény ǀ tantermenként 1 
zongora vagy pianínó ǀ tantermenként 1, legalább egy tanteremben 2 zongora vagy pianínó 
zongoraszék ǀ tantermenként 1, zongoratermekben 2 
lábzsámoly ǀ tantermenként 2 a gitár és zongora teremben 
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kottatartó állványǀ tantermenként 2 
metronom ǀ tantermenként 1 
CD lejátszó ǀ 100 tanulónként 1 ( hordozható) 
álló tükör ǀ tantermenként 1, a fúvós, vonós, ütős és magánének tanszakok termeiben 
tanított hangszer, tanulói használatra ǀ az adott hangszert tanulók 30/-ának megfelelő számban 
iskolánként, kivéve zongora, a hárfa, az orgona, valamint a mérete és súlya alapján kézi szállításra nem 
alkalmas hangszerek (vonós hangszerek esetében elsősorban a kisebb méretű tanulóhangszerek, 
furulyáknál 25 tanulónként 1 garnitúra) 
tanított hangszer ǀ hangszer fajtánként 1 tanári használatra) 
hangszertartozékok ǀ tanárok létszáma szerint 1 garnitúra évente (húr-, vonószőr-, nád, stb.) 
hangfelvevő eszköz ǀ 100 tanulónként 1 
párologtató ǀ tantermenként 1 (szükség szerint)  
  

Csoportos órák, együttesek tanterme 
 
tanári asztal ǀ 1 
tanári szék ǀ 1 
tanulói asztalok, székek, ǀ tanulók létszámának figyelembevételével életkornak megfelelő méretben 
ötvonalas tábla, ötvonalas nyitható tábla, mágneses tábla ∣ választás szerint tantermenként 1 elméleti, 
csoportos órák helyiségében  
DVD-lejátszó, televízió ǀ iskolánként (székhelyen és telephelyen ) 1 
számítógép perifériákkal ǀ elméleti órák helyiségeiben 1 
DVD író-olvasó, hangfalakkal, kottagrafikus, készségfejlesztő szoftverekkel – lehetőleg internet 
elérhetőséggel és nyomtatási lehetőséggel 
nyomtató ǀ 200 tanulónként 1 
szekrény ǀ tantermenként 1 
zongora vagy pianínó ǀ tantermenként 1  
zongoraszék ǀ 1 
lábzsámoǀy l tantermenként 1  
zenekari pultok  ǀ  iskolánként  (székhelyen és telephelyen) az együttesek létszámának 
figyelembevételével, együttesek helyiségébe 
metrónom ǀ tantermenként 1 
párologtató ǀ tantermenként 1 (szükséges szerint ) 
 
  Hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel) 
 
szék ǀ a terem befogadóképessége szerint 
zongora ǀ 1 
zongoraszék ǀ 1 
zenekari pultok ǀ  az együttesek létszámának figyelembevételével  
énekkari dobogó ǀ iskolánként (székhelyen) amennyiben az iskolában kórus tantárgy oktatása 
folyik 
alapvető színpadi világítástechnikai és akusztikai berendezés ǀ 1 
mikrofonok, erősítő, keverő, hangfalak, stb. reflektorok (lehetőleg szabályozható) 
hangológép ǀ iskolánként (székhelyen és telephelyen ) 1 
 
A rendelet lehetővé teszi az elavult technikát képviselő berendezések, eszközök korszerűbbekkel való 
kiváltását. 
 
Az iskola helyi tantervei tartalmazzák a szaktárgy oktatásához szükséges speciális eszközök listáját. 
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3. sz. függelék 
 

ZÁRADÉKOK 
 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola által a tanuló nyilvántartására és értékelésére szolgáló 
dokumentumokban az alábbi szövegek alkalmazhatók. A záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos 
egyéb közlés dokumentálásához az iskola által kialakított záradékok. 
 
ELŐKÉPZŐ évfolyamok 

1. Szolfézs előképző (Ek) 
Ek1 végén  Előképző második évfolyamba léphet. 
Ek2 végén Hangszeres tanulmányait megkezdheti. 

2. Hangszeres előképző (Hek) 
Hek1 végén  Hangszeres tanulmányait folytathatja. 
Hek2 végén  ………………….(hangszer neve) A/első évfolyamba léphet. 
 
 ALAPFOKÚ évfolyamok 

Továbbléptetés  
 A/……….(betűvel) évfolyamba léphet. 
 B/……….(betűvel) évfolyamba léphet. 
 
Tagozatváltás 
 A vizsgabizottság határozata alapján A ill. B/……..betűvel évfolyamba léphet. 
 
Osztályfolytatás 
 Igazolt hiányzásai miatt osztályát folytatja. (o.f.) 
 A vizsgabizottság határozata alapján …….. tárgyból osztályát folytathatja. 
 
Összevont vizsga 
 …………..tárgyból A ill. B/ …………..(betűvel) évfolyamokból összevont beszámolót tett, A ill. B/…………(betűvel) 
évfolyamba léphet. 
 
Eltérő évfolyamok esetén külön tárgyanként 
 …………..tárgyból A ill. B/ ………….(betűvel) évfolyamba léphet. 
 
Nem vizsgázott  
 A beszámolón igazoltan nem vett részt, éves munkája alapján osztályozva. A ill.B/………… (betűvel) évfolyamba 

léphet. 
 
Vizsgapótlások 
 A beszámolón igazolatlanul nem vett részt, pótvizsgát tehet. 
 
Pótvizsga eredménye  
 A pótvizsga eredménye: …………..tárgyból ……………(betűvel), A/…………(betűvel) évfolyamba léphet. 
 
 A pótvizsga eredménye …………………tárgyból …………(betűvel) tanulmányait 
 évfolyamismétléssel folytathatja. 
 
Évismétlés 
Igazolt és igazolatlan mulasztásai miatt………..tárgyból nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 
folytathatja.    (Külön vonatkozik a hangszeres és szolfézs tárgyra.) 
 
Hangszerváltásra javaslat 
 A vizsgabizottság a zenei tanulmányok folytatását más hangszeren javasolja. 
 
Eltanácsolás 
 ……………..miatt zeneiskolai tanulmányait nem folytathatja. 
 
Elégtelen osztályzat esetén: A vizsgabizottság döntése alapján ……….tárgyból tanulmányait nem folytathatja. 
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Alap, illetve záróvizsgázók esetében 
 Művészeti alap/záróvizsgát tesz, éves munkája alapján osztályozva. 
 
Alapfokú évfolyamok végén 
 (a 2012 szeptember 1. előtt tanulói jogviszonyt létesítettek esetén hosszú: tanszak 6., 
 rövid tanszak 4. évfolyam vége,  
 a 2012. szeptember 1. után tanulói jogviszonyt létesítettek esetén: 6. évfolyam vége) 
 

1. Sikeres alapvizsga esetén 
 ………tárgyból alapfokú zenei tanulmányait befejezte, A ill. B/………. (betűvel) 
 évfolyamba léphet. 
 

2. Sikertelen alapvizsga esetén 
 ……….tárgyból alapfokú zenei tanulmányait befejezte. 
 
TOVÁBBKÉPZŐ évfolyamok 

Az alapfokú évfolyamok záradékainak értelemszerű használata. 
 
Utolsó továbbképző évfolyam: Zeneiskolai tanulmányait befejezte. 
 
DICSÉRET / BÜNTETÉS 

Kiváló tanulmányi eredményéért………szaktanári/igazgatói dicséretben részesült. 
……………….fegyelmező intézkedésben részesült. 
 
JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, KIMARADÁS 

A tanuló jogviszonya 
 a)…………óra igazolatlan mulasztás miatt,  
 b)térítési díj/tandíj fizetési hátralék miatt,  
 c)a ……………………iskolába átvétel miatt megszűnt. 
A szülők kérelmére a tanulók névjegyzékéből törölve………………án/én. 
A tanuló kérelmére a tanulók névjegyzékéből törölve……………….án/én. 
  (nagykorú tanuló esetében) 
 
JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE tanév közben 

 Beiratkozott ……………………(év, hónap, nap)-án. 
 Átvéve az ……………………..iskolából ………………..(év, hónap, nap)-án. 
     
IRATPÓTLÁS, JAVITÁS 

Törzslap 
 Téves bejegyzés miatt érvénytelenítem. 
 Ezt a törzslapot a ………………..következtében elveszett / megsemmisült eredeti helyett 
 ……………adatai / adatok alapján állítottam ki. 
 Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett /megsemmisült eredeti helyett………………… 
 adatai / adatok alapján állítottam ki. 
 
Pótbizonyítvány 
 Igazolom, hogy …………………….  (név),   anyja neve ………………………. ,  iskola………………… 
tantárgy ……………………évfolyamát a ……………………..tanévben eredményesen elvégezte. 
 
ÁTHELYEZÉS, SIKERES FELVÉTELI 

 Felvette a(z) ……………………iskola. (Sikeres középiskolai hangszeres felvételi esetén.) 

 


