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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. Rövid iskolatörténet 

Az érdi zeneoktatás kezdetei 1954-ig nyúlnak vissza. Az oktatás államilag engedélyezett magántanítás, zenei 
munkaközösségi és kultúrházban szervezett tanfolyam keretei között történt. 
Az abonyi Bihari János Zeneiskola kihelyezett tagozatokat létesített a volt Budai járás területén: Pilisvörösváron, 
Pilisszentivánon, Solymáron, Érden és Zsámbékon. Az 1966/67. tanévben ezen tagozatok összekapcsolásával, az 
abonyi zeneiskolától leválva alakult meg az érdi központú Budai Járási Körzeti Állami Zeneiskola. 
 
Az iskola a jelentkező igényeknek és a lehetőségeknek megfelelően gyarapította kihelyezett tagozatait. 1966-ban 
Érdliget, 1969-ben Érd-Parkváros, 1970-ben Százhalombatta, 1972-ben Érd-Tusculanum és Piliscsaba, 1973-ban 
Budakeszi kapcsolódott a körzethez. A zeneiskola kihelyezett tagozatokat létesített 1973-ban a ráckevei járás 
területén Dunavarsányban, Halásztelken és Szigetszentmiklóson is.  
Az 1966. szeptember és 1978. július 31-ig terjedő időszakban iskolánkhoz rövidebb-hosszabb ideig tartozó 
tagozatok Budakeszi, Dunavarsány, Érdi tagozatok (Érdliget, Érd-Parkváros, Érd-Tusculanum, Érd-gimnázium, 
Érd-Vincellér), Halásztelek, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Százhalombatta, Szigetszentmiklós 
és Zsámbék voltak. 
Az alakuláskor öt településen kezdődő, 1976-ra már 14 kihelyezett tagozattal Pest megye legnagyobb 
zeneiskolájává vált az intézmény. A kihelyezett tagozatok és egy ideig az érdi központ is, közismereti iskolákban, 
gimnáziumokban és művelődési házakban nyertek elhelyezést. Az 1970-es évektől, a zeneiskolák decentralizációja 
során a kihelyezett tagozatok egy része levált és önálló intézménnyé alakult; 1972-ben Pilisszentiván, 1978-ban 
Dunavarsány, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 1981-ben Piliscsaba, 1987-ben Százhalombatta, Zsámbék, 
Budakeszi, 1991-ben Pilisvörösvár és Solymár. Az érdi zeneiskola 1991-től a tagozatok leválása után lett Városi 
Zeneiskola. 2005-től Lukin László nevét felvéve működik iskolánk. 
 
Igazgatási helyszíneink Érden: 
1966-1969 Vörösmarty Mihály Gimnázium  
1969-1977 Budai út 4.  
1972-től  részben a művelődési központ 
1977-től napjainkig Lenin u. 45. (Felső u. 45.)  
1986-tól napjainkig Lenin u. 33. (Felső u. 33.) 
 
Érd-központ fejlődését és erősödését elősegítette az 1977-ben (Felső u. 45.) és 1986-ban (Felső u. 33.) – a 
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.  
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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 
 Abrudbányay 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. intézményvezető 2017. aug. 1-től 2018. jan. 28-ig 
 Szabóné Bán Ildikó 2018. jan. 29-től 
 

2.2. Az iskola eredményei – hagyományrendszer   

Zeneiskolánk az elmúlt öt évtized alatt számos helyi, regionális, országos, nemzetközi 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 középiskoláiban, 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 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, valamint 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 működött fúvószenekart és az 1987-ben 
megalakult vonószenekart is. A fúvószenekar kétszer is újjáalakult a 2001/2002-es, valamint a 2007/2008-as 
tanévekben. 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 Kamarazenekar elődje. 1989-ben Rédai 
Erzsébet vezetésével az együttes újjászerveződött. A 90-es évektől már a város zenekaraként is említhető. 

 
Hagyományos rendezvényeink minden évben:  

 Zene Világnapi hangverseny,  
 Őszi és tavaszi művész-tanári hangversenyeink,  
 Karácsonyi hangversenyek, 
 Lukin László Napok, 
 Farsangi bál, 
 „B” tagozatos hangversenyek, 
 Regionális hangszeres verseny. 

 
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.  
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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. Ezek közül kiemelkedik a 
januárban tartott Lukin László Napok programsorozatunk.  

 
Szakmai kurzusok és szakmai napok sorozatát rendeztük meg az elmúlt évek alatt, amelyekre neves 
zeneművészeket, előadókat, zeneszerzőket hívtunk meg. Februárban tartott Zenepedagógiai Projekthetünk 
keretében belső továbbképzéseket, előadásokat tartunk.  
 
A város elismerve a zeneiskola kiemelkedő pedagógiai tevékenységét, 1986-ban „Érd Művelődéséért 
Emlékplakettet” adományozott az intézménynek.  
2007-ben a művészeti iskolák minősítésében kiválóra minősítettek minket.  
2013-ban regisztrált tehetségponttá váltunk, 2015-től két lépcsőfokot előrelépve akkreditált kiváló 
tehetségpontként működött intézményünk, amely címet 2020-ban ismételten elnyertük. 
2015-ben a város kulturális életében betöltött jelentőségünk elismeréseként bekerültünk az Érdi Értéktárba, 
Érdikum lettünk. 

 

2.3. Az iskola szerepe a település kulturális életében 

A Budapesttől 17 km-re fekvő Érd lakosainak száma kb. 70 000 fő, területe 6.054 km². A település 1979-ben kapott 
városi rangot, 2006-tól megyei jogú várossá lett.  
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Érd egyetlen művészeti iskolája. A kihelyezett tagozatok lehetővé teszik, 
hogy a gyerekek nagy része a központba bejárás helyett általános iskolájában részesüljön zeneoktatásban. Ilyen 
módon elmondhatjuk, hogy a zeneiskola bizonyos mértékig kiegészíti az általános iskolák tevékenységét, 
programegyeztetéssel igyekszik a közoktatási intézményekhez igazodni. 
Szívesen részt veszünk a város kulturális életében. Fúvószenekarunk rendszeresen fellép Érd város 
rendezvényein. 

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, valamint pedagógiai rátermettséggel és 
érzékenységgel rendelkező pedagógusokat alkalmazni. 

 

4.2. Tárgyi feltételek, eszközök 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális) helyiségeit és egészség- 

és munkavédelmi eszközeit, amelyekkel a nevelési-oktatási intézményeknek rendelkezniük kell. 

A tanításhoz szükséges alapvető eszközöket folyamatos karbantartással, újak vásárlásával próbáljuk biztosítani.  
Iskolánk rendelkezik kotta- és zeneműtárral. Mind a tanulók, mind a tanárok igénybe vehetik szolgáltatásait. 

5. A PEDAGÓGIAI 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 intézményvezetőnél. 
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A szülő a pedagógiai programról bővebb tájékoztatást kaphat telefonos időpont-egyeztetés után az 
intézményvezetőtől, illetve a helyettesektől. 
Az iskolai pedagógiai program két nagy egysége: 

 Nevelési Program 
 Helyi tanterv 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 
 

Küldetésnyilatkozat 

Legfontosabb küldetésünk, hogy gyermekközpontú, szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló 
légkörben, magas szakmai színvonalú, a gyermek egyéni képességeinek és adottságainak megfelelő zenei oktatást 
biztosítsunk, amelyben a tanuló örömmel és lelkesedéssel válik zeneértővé, igényes zenehallgatóvá és alkotóvá.  
Iskolánk lehetőségéhez mérten mindenki számára magas fokon töltse be legfontosabb feladatát: a művészeti, 
kulturális, nemzeti értékek közvetítésével, érzelmi és esztétikai neveléssel a gyermekek képességeihez mérten 
tehetségük kibontakoztatását, személyiségük tudás- és érzelemgazdag fejlesztését.  
Művészeti nevelésünk járuljon hozzá, hogy személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal, a zene segítségével 
tanulóink művelt, harmonikus, kiegyensúlyozott, kreatív, együttműködő emberekké váljanak személyes 
boldogulásuk, a társadalomba való beilleszkedésük érdekében. 
Intézményünk a zenekultúra legfontosabb színtere, továbbadója, ahol a gyermekek zenei ismeretének gyarapítása, 
készségeinek fejlesztése folyik. Törekszünk egy olyan pozitív belső iskolai légkör kialakítására, ahol a tanuló, tanár 
és szülő kölcsönös, egymás tiszteletén alapuló, a célokért együtt gondolkodó és cselekvő iskolai közösséggé 
alakuljon. 
 

Intézményi jövőkép 

Elődeink munkája és eredményei arra ösztönöznek, hogy ne egyszerűen megfeleljünk a művészetoktatás iránt 
megnyilvánuló érdeklődésnek és a szakmai elvárásoknak, hanem: 

 akkreditált kiváló tehetségpontként egy magas színvonalú, alapfeladatainkon túlmutató, országosan 
ismert és elismert intézményként működjünk, 

 Érd Megyei Jogú Város művészeti életének a továbbiakban is meghatározó intézménye legyünk,  
 az iskolánkban alkalmazott jó pedagógiai gyakorlatokat továbbadjuk és fejlesszük, 
 kiválóra minősített intézményként úgy feleljünk meg a mai kor társadalmi, kulturális, oktatási és technikai 

változásaira, hogy a korábbi generációk által felhalmozott értéket, tudást megőrizve közvetíthessük a 
zene személyiség- és közösségformáló erejét a gyermekek felé, 

 nevelésünk, oktatásunk során mindenkor figyelembe vegyük a kor technikai követelményeit, a 
gyermekek, a szülők, a fenntartó igényeit, a törvényi változásokat, 

 új, korszerű nevelési-oktatási és digitális módszereket elsajátítsunk, sikeresen alkalmazzunk és 
továbbfejlesszük, 

 megtartsuk és lehetőség szerint növeljük az iskola növendéklétszámát, elérjük, hogy tanítványaink minél 
magasabb szintre jussanak hangszer-, és elmélettudásukban,  

 növendékeink a zene segítségével önművelődésre, kulturált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában 
élő, boldog és kreatív személyiséggé váljanak.  

Minderre legyen garancia az esztétikus és motiváló környezet, a családias légkör, az együttműködő szülői 
közösség, a minőséget és szakmai megújulást támogató vezetői szemlélet, valamint a szakmailag és 
módszertanilag felkészült, önmagát folyamatosan fejlesztő, aktív nevelőtestület, ahol mindenki fontosnak érzi 
magát és megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és ahol alkotói szabadsága kibontakozhat.  

 

1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI, SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREI 

 
„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) 

 
Az alapfokú művészeti nevelés megalapozza a művészi kifejezőkészséget, kibontakoztatja a művészi képességeket, 
fejleszti a művészi tehetségeket, lehetőséget ad a szakirányú továbbtanulásra.  A művészetoktatás sajátos 
eszközeivel nevel a kulturális értékek befogadására, ápolja az egyetemes kultúrát és a nemzeti hagyományokat, 
megőrzi a nemzeti értékeket, kialakítja a különböző kultúrák iránti nyitott magatartást, a régi és a kortárs 
művészet értő befogadására ösztönöz. Fontosnak tartja a régi hagyományokon alapuló értékek megőrzését és 
átmentését az utókor számára.  
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1.1. Pedagógiai hitvallásunk 

Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság legmeghatározóbb tényezője maga a cselekvő pedagógus. Döntő a 
személyisége, tájékozottsága, nyitottsága és problémaérzékenysége. Az ő szakmai, emberi minősége, értékrendje, 
szándékai, hatóképessége és vezetési stílusa mindenfajta pedagógiai program meghatározója. 
Művészeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk tanulóinknál az alábbi személyiségjegyek kibontakoztatására: 
önállóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, illendő viselkedés különböző szerepekben, felelősség, 
önismeret, helyes önértékelés, kíváncsiság az őket körülvevő világra, igény az önművelésre. Legfőbb ösztönzési 
eszközünk a holisztikus értékelésen alapuló dicséret.  
 

1.2. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

Művészeti iskolánk nevelő-oktató munkáját áthatja az egyetemes és nemzeti kultúra művészeti értékeinek 
megismerése. 
Művészeti nevelésünk alapvetően egy értékközvetítő folyamat, amely hozzájárul az emberi közösség fejlődéséhez, 
egyben elősegíti az egyéni fejlődést. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve, a tanulók érdeklődésére és tehetségére építve fejlesszük növendékeink készségeit, képességeit, 
gyarapítsuk ismereteit, tapasztalatait. A művészeten keresztül biztosítsuk alkotó és önkifejező, önmegvalósító 
képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását és egyben segítsük személyiségük pozitív kibontakozását. 
A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti irányzatok, stílusok sokszínűségét, amely során 
felfedezhetik, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.   
Nevelésünk során a komplex művészeti nevelést helyezzük előtérbe, amellyel a társas-szociális (attitűd),  a 
kognitív kompetenciák (ismeret), személyes kompetenciák (képesség) és az érzelmi-akarati jellemzők fejlesztését 
segítjük elő; hangsúlyt helyezve a módszerkompetenciák erősítésére, valamint gondozzuk a testi és lelki 
egészséget. Komplex művészeti tevékenységünk a személyiség összetett tartományának sokrétű fejlesztését 
helyezi előtérbe: hatékonyan befolyásolja az alkalmazkodást és a másokra való odafigyelést; az önismeret és 
önértékelés gyakorlásával segíti az érzelmi stabilitás erősítését; támogatja a megismeréssel kapcsolatos 
érdeklődést és nyitottságot.  A kreativitás fejlesztése és a kulturális tudatosság komplex művészeti nevelési 
gyakorlatunk alapeleme. 
Olyan alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, amelyben a tanár és a tanítvány között egymásra ható 
kölcsönös tisztelet révén a közös alkotás értékteremtő és maradandó élményként dominál. A pedagógus vezető 
szerepe mellett támogatjuk a tanuló művészi kezdeményezőkészségét. Pedagógiai munkánkra az 
élménypedagógiai módszerek alkalmazása, a holisztikus szemlélet, gyakorlatorientáltság jellemző. Ezen kívül az 
igényesség, a tanuló jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló szeretet, 
bizalom, megértés, türelem és igazságosság.   
Igyekszünk megfelelő feltételeket biztosítani a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. Hatékony 
felzárkóztató munkával támogatást adunk a szocio-kulturális hátrányok leküzdéséhez.  
Az információs és kommunikációs technika használatával lehetőséget teremtünk a digitális pedagógia 
alkalmazására, amellyel új utat nyitunk az együttműködésre, a tudásmegosztásra. 
Alapvető értéknek tekintjük művészeti környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, más kultúrák, 
szokások megismerését, kortárs közösségek létrehozását, a társadalmi együttműködést. 
 

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai 

Pedagógiai hitvallásunk és alapelvünk, valamint vállalt értékrendünk alapján az alábbi célokat tűzzük ki: 
 a tanuló tudjon együttműködő partnerként részt venni az egyéni képességei, tehetsége fejlesztésére 

irányuló nevelési folyamatban; 
 három kiemelt célunk: ismeretátadás, értékközvetítés és személyiségformálás által a tanuló 

o váljon nyitottá a művészeti nevelés eredményeként a megismert tananyag befogadására, ismerje 
fel képességei fejlesztésének lehetőségét és szükségességét, 

o ismerje fel és értékelje a hazai és az egyetemes kultúra eredményeit, 
o váljon konstruktív, kiegyensúlyozott, harmonikus, autonóm erkölcsű, reális önismerettel bíró, 

perspektivikus jövőképpel rendelkező személyiséggé; 
 a művészeti tevékenység során végzett értékközvetítés egyben legyen a növendék számára az önkifejezés 

öröme, valamint a másoknak való megmutatkozás vágya, képességeinek bizonyítása szűkebb és akár 
tágabb környezetében; 

 a pedagógiai munka eredményeként a tanítvány szívesen vegyen részt közösen végzendő művészeti 
tevékenységben; 

 a differenciált képességfejlesztés eredményeként a hátránnyal indult vagy speciális fejlesztést igénylő 
tanuló is jusson el a tőle elvárható legmagasabb szintre; 

 a tehetséges növendék váljon alkalmassá szakirányú továbbtanulásra; 
 a tanuló igényelje az értékelést, az esetleges kritika is ösztönözze őt teljesítménye jobbítására; 
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 az igényfelmérésre adott szülői és tanulói válaszok legyenek objektívek és konstruktívak. 
 

1.4. A nevelő-oktató munka feladatai 

Pedagógiai munkánk középpontjában a következő feladatokat határozzuk meg: 
 az alapműveltségre építve az egyéni képességek kibontakoztatása érdekében személyre szóló, 

differenciált fejlesztés álljon; 
 pedagógiai tevékenységünk középpontjában az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás 

álljon, ennek érdekében: 
o motiváló tanulási környezetben nyújtsunk ismeretet, segítsük a növendék képességeinek 

maximális kibontakozását, pozitív magatartásminták által helyes szokások kialakítását, 
o a differenciált képességfejlesztés révén tegyük fogékonnyá a tanulót a művészi értékeke 

felismerésére, az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek befogadására, 
o a művészeti alapkészségek kialakítása során fejlesszük a növendék felelősségtudatát, kitartását, 

gazdagítsuk érzelemvilágát, segítsük, hogy reális, pozitív öntudattal, jövőképpel rendelkezzen; 
 fejlesszük diákjaink esztétikai-művészi kifejezőképességét, kreativitását, nyújtsunk motivációt és teret a 

művészeti tevékenység elsajátításához; 
 erősítsük a társas kapcsolatok, a közösségi élet iránti igényt, fejlesszük növendékeink együttműködési- és 

segítőkészségét;  
 segítsük elő a szociális-kulturális hátrányok csökkenését, speciális, egyéni fejlesztő programmal 

támogassuk a sajátos nevelési igényű tanuló nevelését-oktatását; 
 az arra alkalmas, tehetséges növendéket képességének megfelelően készítsük fel szakirányú 

továbbtanulásra; 
 pedagógiai értékelésünk legyen holisztikus, rendszeres és ösztönző; 
 igényfelméréssel kapjunk visszajelzést pedagógiai munkánkról,  ezen vélemények alapján törekedjünk a 

még hatékonyabb nevelő-oktató munkára. 
 

1.5. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei, eljárásai 

A neveléselméletről szóló kapcsolatos szakirodalomban a nevelés eszközei, eljárásai mindig kapcsolatban vannak 
az oktatási módszerekkel. A pedagógiai módszereket hozzá kell igazítani a nevelés-oktatás céljaihoz, mégpedig 
úgy, hogy azok:  

a) igazodjanak a tanulók  
 életkori sajátosságaihoz,  
 értelmi fejlettségéhez,  
 képességeihez, 
 az SNI tanulóknál a sérülés típusához, a súlyosság fokához;  

b) igazodjanak a pedagógusok  
 pedagógiai kultúrájához,  
 személyiségéhez,  
 felkészültségéhez,  
 vezetői stílusához;  

c) igazodjanak a mindenkori szituációhoz.  
 
Művészetpedagógiai módszereink: 

 kompetencia alapú fejlesztés, 
 tehetséggondozó eljárások, 
 kreativitást fejlesztő eljárások, 
 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszerek, 
 közösségfejlesztő módszerek,  
 játékos, élményre épülő oktatás. 

 
Tanítási módszereink, eszközeink: 

 magyarázat, bemutatás, 
 előadás, hangverseny,  
 elemzés, rávezetés,  
 megbeszélés, beszélgetés, 
 vita, 
 tanulók kiselőadása, 
 szemléltetés, demonstráció, 
 csoportmunka, 
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 páros munka, 
 egyéni munka, 
 differenciálás, 
 játék,  
 számítógép, internet, 
 verseny, 
 improvizáció. 

 
Eljárások, módszerek a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítva:  

 A meggyőzés, a tudatosítás módszerei: minta, példa, eszménykép, bírálat, önbírálat, előadás, vita, 
beszámoló, vizsga stb.  

 A tevékenység megszervezésének módszerei: követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás stb.  
 A magatartásra ható módszerek:  

 ösztönző módszerek: helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, szereplések pl. előadásokon, 
hangversenyeken, jutalmazás stb.  

 kényszerítő módszerek: követelés, felszólítás, büntetés stb.  
 gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, tiltás stb.  

 

1.6. Nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai módszerei 

1.6.1. A Szilvay-módszer 

A módszer megalkotói a Szilvay testvérek, akik 1971-ben kezdtek el tanítani Finnországban. A „Színes húrok” nem 
módszernek indult, csupán a finn nyelv ismeretének hiányában született leleményesség eredménye. “A Kodályi 
gondolatok hangszerre való átültetésének vágya, a gyermekek iránt érzett szeretet és felelősség, valamint a 
verbális kommunikáció hiánya motiválták és ösztönözték a “Színes húrok” hangszeroktatás létrejöttét. “ – Szilvay 
Géza. 
Dr. Szilvay Géza (hegedű) és Szilvay Csaba (cselló) a színeket hívta segítségül a zeneoktatáshoz.  
Kezdetben a színes, képes, a gyermekeket vonzó, nem csak oktatni, de nevelni is kívánó hegedűiskola  első oldalai  
nem nyomtatás céljából születtek, hanem csak a saját és a kollégák számára íródtak. Nyomtatásban csak a 80-as 
években látott napvilágot.  Először hegedűre, majd csellóra született meg a “Színes húrok” iskolája, napjainkban 
pedig már több hangszerre is átültették a módszert. Pl. fagottra: Dr. Balázs Mária, zongorára: B. Ponó Lili.  
 
A Szilvay módszer sajátosságai: 
Színek: A gyermekek szeretik a színeket, melyek érdeklődést felkeltő és megtartó hatással bírnak. Megkönnyítik,  
elmélyítik és maradandóvá teszik a tanulást.                                             
Szemléltetés: A hangmagasságot, ritmust, hangközöket és más zenei fogalmakat rajzokkal, képekkel szemléltetve 
mutatja be. Ezek az illusztrációk a bonyolult zenei nyelvtant gyermekközelbe hozzák. 
Ritmus: A kezdő dallamok csak a legtermészetesebb, legegyszerűbb alapritmusokat tartalmazzák. Ezt követik 
fokozatosan a bonyolultabb ritmusok. 
Dallamanyag: A legegyszerűbb kéthangú gyermekdalok után a dallamok lépésről lépésre gazdagodnak, mígnem 
elérik a pentachordot, pentatóniát és végül a diatonikát.  
Forma: A dallamok rövidek, könnyen áttekinthetők, így kívülről való megtanulásuk nehézség nélkül elérhető.  
Éneklés: Fontos, hogy a hangszeres megszólaltatás előtt énekeltessük a növendéket. Szolmizálva, szöveggel, 
dúdolva, ritmusnévvel. Ez fejleszti a hallást, intonálást. 
Hangszertechnika: Újszerű elem a balkéz-pizzicato, és a természetes üveghangok bal- és jobbkéztechnikát 
fejlesztő alkalmazása. 
Integrált zenetanítás: A hegedűiskola lehetővé teszi a technika fejlesztésén kívül a zenei hallás és zenei értelem 
együttes tanítását.  
Gyermekközpontú zenei írás-olvasás: A tradicionális kottaírást fokozatosan éri el. Eleinte vonalrendszer nélkül, 
színek és képek segítségével, majd áttér az egy-, később a kétvonalrendszerre, végül elérkezik a hagyományos 
kottaíráshoz.  
Relatív szolmizáció: Kiváló lehetőséget nyújt a “mozgó DÓ” révén a transzponálásra. A korai gyermekdalok 
transzponálása elősegíti a hegedű fogólapjával való ismerkedést hosszirányban (fekvésjáték) és oldalirányban 
(fogásmódok). Mindez lazaságot jelent a bal kéz számára. 
Kreativitás: A hegedűiskola minden fejezete végén üres oldalak hívják a tanárt és növendéket társszerzőnek.  
Kamarazene: A hegedűiskolát gazdag duó-, trió-, szonáta- és vonószenekari anyag egészíti ki, ami a csoportos 
órák és az együttmuzsikálás természetes lehetőségét teremti meg. 
 
A Szilvay-módszer alkalmazása intézményünkben 
A Szilvay-módszer páratlan lehetőséget nyújt bármely hangszer, korosztály, egyéni vagy csoportos tanításához. A 
zenei hallást fejlesztő, hangszertechnikát csiszoló, zenei értelmet megvilágosító, valamint érzelmeket nemesítő, 
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mindezeket egy időben gondozó hangszeriskola. Iskolánkban a lehetőségek és a növendékek igényei szerint 
alkalmazzuk elsősorban a hegedűoktatásban, de a módszert használhatjuk más tantárgy esetében is. Több 
pedagógusunk előadások, továbbképzések keretében ismerkedett meg a „színes húrok” világával. 
 

1.6.2. Zenei munkaképesség-gondozás 

A Kovács-módszer meghatározása, célja 
A Kovács-módszer az egészséges zenész-életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a zenei 
foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája, mely a zenével foglalkozó növendékek és felnőttek helytállását 
hivatott segíteni szakmai feladataikban és mindennapi életükben. Gondoskodik mindazokról a fizikumbeli háttér-
feltételekről, amelyek az eredményes zenetanuláshoz, illetve a sikeres művészi munkához kellenek. Mindezt 
egyéni szükséglet szerint nyújtja minden rászoruló igénylőnek a zenei oktatás és foglalkozás körülményeihez 
igazodva. 
 
A Kovács-módszer hármas feladatköre 
1. Előkészíti az emberi szervezetet a várható terhelésekre és konkrét tennivalókra. (Hangszeres tartások és 
mozgások alapozása, a helyes légzés megtanítása, a gyakorlási állóképesség és a szereplési alkalmasság fizikális 
alapjainak megteremtése.) 
2. Védelmet nyújt a foglalkozási ártalmak ellen. (Megelőzi a mozgatórendszer túlerőltetését, feloldja az idegi és 
fizikai fáradtságot, ellensúlyozza az egyoldalú terheléseket, korrigálja az aszimmetriás tartásokat, védi és pihenteti 
a hallószervet, fenntartja a szervezet idegi és hormonális szabályozásának kiegyensúlyozott működését.) 
3. Megerőltetés, kimerülés esetén segíti a munkaképesség helyreállítását az egészségzónán belül. (Kímélő 
gyakorlási program, fokozatosan felépített mozgásedzés, regeneráló életrend.) 
 
A Kovács-módszer pedagógiai eszközei 
A Kovács-módszer a muzsikáláshoz való erőteljes idegi és fizikai alkalmasság fejlesztésére és megőrzésére 
természetes edzőhatárok kombinációját használja föl.  
Eszközei: a mozgás, az ésszerű munkamódszer, a pihenés helyes szervezése, a táplálkozás rendezése, a természeti 
környezet egészséges élethatásainak felhasználása (a friss levegő, a víz, és a napfény). 
 
A Kovács-módszer keletkezése 
1959-ben Kodály Zoltán szorgalmazására indult a Zeneakadémián az a kutatás, mely a hallgatók és művésztanárok 
körében sűrűn előforduló zenei foglalkozási ártalmak okainak felderítésére és a védekezés módjának 
kidolgozására irányult. A feladattal megbízott szakember dr. Kovács Géza tudományos kutató volt (1916-1999), 
akinek több évtizedes munkája nyomán új pedagógiai ág alakult ki, a zenei munkaképesség gondozása. Dr. Kovács 
Géza negyven éven át szolgálta a zene és a zenész emberek ügyét. Életművéért 1996-ban magas állami 
kitüntetésben részesült. 
 
A Kovács-módszer zenepedagógiai jelentősége 
A zenélő növendékek és felnőttek fizikai gondozásának pedagógiája a zeneoktatásban és a zenei gyakorlatban 
hiánypótló jelentőségű. A zeneoktatás és a zeneművészet szakmai színvonalának és követelményeinek 
emelkedésével mindinkább növekszik a fizikum és az idegrendszer speciális, más szakmáktól eltérő megterhelése. 
Ugyanakkor a hozzá való teherbírás kifejlődése és további alakulása a tehetséggondozás korábbi gyakorlatában 
véletlenszerű, kizárólag a külső körülményektől függő, mert a hagyományos zeneoktatásból mind a mai napig 
hiányzik a fizikai nevelés. A kellő fizikai felkészítés hiánya bizonytalanná teheti a zenével foglalkozók pályájának 
alakulását.  
A Kovács-módszer megjelenése a zenepedagógia jelentős történeti fordulata.  
 
A Kovács-módszer alkalmazása intézményünkben 
A zenei munkaképesség-gondozást mind egyéni, mind csoportos foglalkozás keretében a lehetőségek és a 
növendékek igényei szerint alkalmazzuk. Iskolánkban több pedagógus rendelkezik a zenei munkaképesség  
gondozására irányuló képzettséggel, szakvizsgával.  
Zenei előképzős foglalkozásaink alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk a módszer rendszeres alkalmazására, 
ezzel segítve elő többek között a speciális hangszeres mozgások előkészítését.  
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1.6.3. Digitális pedagógia 

A számítógépes-informatikai eszközök tanórán történő alkalmazása erős motiváló hatással bír a zenetanítás-
tanulás folyamatában. A hagyományos és a konstruktív pedagógia elveire épülő élményszerű tanítási-tanulási 
mód, módszer sokoldalúan fejleszti a tanulók készségeit, képességeit, a kreativitást, több érzékszervre hat, erősíti 
az interaktivitást, segíti elmélyíteni a megismerési folyamatokat, segíti az önértékelés kialakulását, alkalmazkodva 
a digitális generációhoz.  
Alkalmazása során a tanulók számítógép, okostelefon, vagy más digitális eszköz használatával jutnak 
információhoz, dolgozzák fel a tananyagot, esetleg egymással együttműködve keresik a válaszokat, értékelik a 
megszerzett információkat. Több esetben a pedagógusnak elsősorban irányító, támogató, facilitátor szerep jut. 
Intézményünkben a hangszeres és elméleti oktatásban is alkalmazhatók olyan digitális eszközök, amelyeken 
digitális tananyagok, programok, alkalmazások, zenei felvételek segítségével sajátíthatják el a tanulók a 
tananyagot, mélyíthetik el tudásukat, rendszerezhetik ismereteiket. A tanórákon, foglalkozásokon alkalmazásra 
kerülő IKT-alapú módszerek, taneszközök alkalmasak lehetnek a tanulók teljesítményének értékelésére, továbbá 
az önértékelésre is.  
A jelenléti oktatás kiegészítője, helyettesítője az E-learning tanulás (elektronikus tanulás).  Az IKT-eszközökkel 
támogatott oktatási forma a hagyományos tananyag egy részét adja át a távolléti tanulás során. 
A klasszikus zenetörténet-zeneirodalom, jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet tantárgyak esetében az órák 
anyagait részben otthoni feladatok elvégzésével is teljesíthetik a tanulók, amely távoktatás formájában is 
megvalósulhat. 
 
1.6.4. Közös óra 
Az egyéni oktatásban részesülő hangszeres/magánének tanulók részére alkalmazható speciális tanórai 
foglalkozás. A növendékek (akár több tanszak, tantárgy tanulói) együttesen vannak jelen az órán, ahol a szaktanár 
irányítása, útmutatása mellett hallgatják meg egymás produkcióit, a pedagógus előadását. A foglalkozást egy vagy 
több pedagógus is tarthatja közösen egy időpontban és helyszínen. 
 
1.6.5. Projektpedagógia 
A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, melynek középpontjában egy komplex jellegű 
problémafelvetés áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex módon dolgoznak 
fel. Az egyéni és a csoportos munkaforma egyaránt jellemzi. A munkafolyamat eredménye a produktum. A módszer 
a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és közös tevékenységére épít. Fő jellegzetessége a szabadság és önállóság. 
Kilép a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből, valamint az iskolai környezetből. Az ismeretszerzés 
alkotó módon történik, az ismereteket a tanulók szerzik meg, a pedagógus facilitátorként segíti a munkát. 
 
1.6.6. Tehetséggondozó program 
Az óraterv keretében megvalósítható, a helyi tantervhez kapcsolódó tematika alapján működő fejlesztés, amely 
egyéni, páros, kis- és nagycsoportos formában szerveződik. A művészeti ágnak megfelelő tehetségkoncepció 
alapján kerülnek a tehetségígéretek a programba, a speciális képességmérésre épülő beválogatást pszichológiai 
mérés is támogathatja. A program éves munkaterv alapján működik, amelyben több pedagógus és külső 
szakember is részt vehet. Célja a tehetségígéretek fejlesztése, a tananyag gazdagítása, dúsítása, új tartalmak 
beépítése. A program kimenete valamilyen alkotás, produktum nyilvános bemutatása. A program megvalósítását 
tehetséggondozó naplóban rögzíti a pedagógus. 
 
1.6.7. Tematikus közösségi alkalom 
Az informális, non formális tanulást elősegítő tanórán kívüli, élményközpontú tevékenység, amely során egy 
választott témakört dolgoznak fel a tanulók a pedagógus, vagy pedagógusok által kidolgozott tematika szerint. 
Középpontban a tanulói tevékenység, a felfedezés és a tanulói alkotótevékenység áll. A projekthez hasonlóan a 
pedagógus facilitátorként vesz részt a megvalósítási folyamatban. 
 
 
2. A ZENEMŰVÉSZETI ÁG OKTATÁSÁNAK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 

 
„…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) 
Klasszikus zene 
Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony 
tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 
gyakorlását. 
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A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az 
értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a 
zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek 
átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és 
az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, 
miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására 
készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 
 
Népzene 
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 népzene egymást gazdagító, 
organikus kapcsolatának kiteljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi 
közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak 
megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is. 
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 elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek 
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához 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. Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei 
aktivitásra. 
A népzene - és hagyományos közegében tanulásának folyamata is - alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért 
tanításában a kamarazenének, a hangszeres-énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas 
zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, 
közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek 
a mindennapi életben történő alkalmazása között. 
 
Jazz-zene 
Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó jazz-zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és 
fogékony tanulók jazz-zenei képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes jazzkultúra, a hazai (jazz-zenei) hagyományok, az európai műveltség, értékek 
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a 
jazz-zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek 
átadására és a műfajhoz kapcsolódó speciális zenei tevékenységek tudatosítására. 
A jazzoktatás a jazz műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, mely 
hatékonyan erősíti a személyes és szakmai kompetenciákat. 
A jazzképzés megkezdése előtt legalább két évfolyam klasszikus előképzés ajánlott a választott hangszeren, de 
jobb, ha a tanuló a teljes alapfokot elvégzi a klasszikus zenei műfajban. 
 
Elektroakusztikus zene 
Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó elektroakusztikus zenei nevelés alkalmat ad az 
érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való 
jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 
készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az 
értékmegőrzés formáinak kialakítására a digitális technika modern eszközeivel. 
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A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakítása mellett a 
zene megszólaltatásához szükséges készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 
tevékenység tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, 
miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására 
készítsen fel. 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja: 

 képességfejlesztés (a személyiséget alkotó- és szakspecifikus képességek kompetencia alapú 
fejlesztése) a művészeti ág eszközrendszerével és formanyelvével, az élménypedagógia módszereivel 

 a tanuló megismerése, a személyiség integrációjának támogatása, a kulcskompetenciák fejlesztése 
 értékközvetítés, értékmegőrzés, új értékek létrehozása, művészeti tudatosság kialakítása 
 a tanulói tevékenység középpontba állítása, a felfedező tanulás támogatása 
 az önkifejezés, a kreatív alkotóképesség és a kommunikáció fejlesztése 
 a mérlegelő gondolkodás képességének alakítása 
 a magyar és egyetemes kulturális hagyományok átörökítése, a nemzeti identitás erősítése 
 kortárs közösségek létrehozása, a társas együttműködés, az érzelmi intelligencia és az empátia 

fejlesztése, a különböző nemzeti vagy etnikai kisebbség kulturális értékeinek elismerése 
 a tehetségek azonosítása, fejlesztése és gondozása, a pályaorientáció segítése 
 a tehetségek bemutatása szakmai fórumokon, rendezvényeken, versenyeken  
 esélyteremtés, a szociokulturális hátrányok csökkentése 
 egészséges életmód igényének kialakítása, fenntarthatóságra nevelés 
 művészeti irányzatok és stílusok és a kortárs művészet megismertetése 
 alkotói és előadóművészeti tevékenységek színvonalas megvalósítása, közzététele 
 a digitális térben rejlő lehetőségek kihasználása, a tanulók felelősségteljes közreműködésével. 

 
A zenei, művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, azonban figyelembe kell venni, hogy a művészeti 
iskolai tanulók legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, 
művészeteket szerető és értő egyén. Ennek értelmében az alapfokú iskolai munka során a zene, a művészetek 
megkedveltetése az elsődleges feladat. Nevelési céljainkat a különböző kompetenciaterületek fejlesztéséhez 
szükséges feladatrendszer segítségével igyekszünk megvalósítani. 
 
Az alábbi feladatrendszer megvalósításával kívánjuk elérni az azokban rejlő célokat: 
 

1. A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése   
 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása  
 A zenei műszavak és jelentésük megismertetése  
 A zene logikájának, a harmónia, a szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése  
 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 

történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése  
 
2. Zenei képességek és készségek kialakítása és fejlesztése 
 
a) Zenei képességek kialakítása és fejlesztése, úgy mint:  

 hallás  
 ritmusérzék 
 intonációs érzékenység  
 fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire 
 zenei memória  
 zenei fantázia  

 
b) Zenei készségek kialakítása és fejlesztése, úgy mint: 

 a zenei írás-olvasás  
 hangszer/énektechnikai készség   
 a zenei karakterek iránti érzékenység  
 előadói készség. Célunk, hogy a tanulók életkoruknak és képességeiknek megfelelő zenei anyagot 

kottahűen és stílusosan, a zenei összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és 
kifejezően szólaltassák meg. 
 

c) Az improvizációs készség és képesség 
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3. Az értékes zene szeretetére, befogadására irányuló pozitív hozzáállásra való nevelés  

 a kortárs zene befogadására nevelés, 
 a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése,  
 a tanuló életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való 

ösztönzés,  
 a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, 
 a zenei élet eseményei iránti érdeklődése felkeltése, 
 ösztönzés rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, a rádió és a televízió zenei műsorainak 

meghallgatására, az internetes zenei lehetőségek alkalmazására, értékes hangfelvételek 
meghallgatására és gyűjtésére, 

 az alkotói magatartás kialakítása,  
 értékes zenei anyag tanításával; korszerű, vonzó módszerekkel olyan érzelmi kapcsolat kialakítása a 

tanulókban a muzsikálás iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon. 
 

4. A választott hangszer/magánének oktatása 
 a helyi tantervben megfogalmazott követelmények alapján egyéni hangszeres/énekes tudás 

elsajátíttatása, egyénre szabott tanterv/tanmenet szerint, 
 lehetőség biztosítása társas muzsikálásra,  
 a zenei tehetséget mutató tanulók felkutatása, egyénre szabott fejlesztése,  

 a zenei pályára készülő tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
 
A művészeti iskola egyéb feladatai 

 Hangversenyek szervezése és lebonyolítása a tanulók és a művész-tanárok fellépésével; 
 Nemzeti értékek, hagyományok megőrzése, átadása; 
 A város kulturális életében való rendszeres részvétel;  
 Széles körű kapcsolatok kiépítése a régió, az ország intézményeivel és lehetőség szerint 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 a növendékek és művész-tanárok fellépésével; 
 Közreműködés közismereti iskolák zenei életében; 
 Amatőr zenekarok és kamaraegyüttesek, a családi együttmuzsikálás támogatása; 
 Az értékes könnyűzene támogatása. 

 

3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

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 összegződésnél. A művészet sajátos, szavakon túli eszközrendszerrel 
mindenkihez szól, mindenki képes ezek valamilyen szintű befogadására. A művészeti tevékenység magában 
hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, a személyiség integrációjának segítését, támogatja a 
képességek aktivitását, fejleszti a tehetség kibontakozásának képességét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás 
személyes tapasztalati módját, feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét.  
Az alapfokú művészeti-zenei neveléssel elősegítjük: 

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

 
Célunk a zeneiskolás gyermek kreativitásának, valamint művészeti ismereteinek, készségeinek, képességeinek 
fejlesztésével a komplex személyiség kibontakoztatása. Személyiségfejlesztésünk során kiemelt figyelmet 
fordítunk: 

 az értelmi és érzelmi nevelés fejlesztésére,  
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 az esztétikum iránti érzékenység, fogékonyság fejlesztésére,  
 önismeret és együttműködési kulturáltság fejlesztésére,  
 a zene szépségének felismerésén keresztül az általános szépérzék fejlesztésére,  
 nemzeti identitás kialakítására, a nemzeti kultúra, hagyomány ápolására, megőrzésére,  
 a gyermek érzelmi fejlődésére a művészeti ismereteken át,  
 önkifejezés, az alkotómunka iránti igény, nyitottság és mások elfogadása képességének fejlesztésére,  
 a zenélés által megszerzett élmény, öröm bemutatásának fejlesztésére, a szereplési szorongás 

leküzdésének segítésére,  
 a zene pozitív motivációjának felismertetésére,  
 a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére a zenepedagógia eszközeivel,  
 a rendszeres foglalkozásokon és az otthoni gyakorlásokon keresztül a kitartó, rendezett, céltudatos 

munkára való nevelésre,  
  a tanuló szabadidejének hasznos, kulturált eltöltésére,  
 hangverseny-látogató, zeneileg művelt, értő közönség nevelésére,  
 értékes alkotásra, a minőség felismertetésére és felismerésére,  
 a kimagaslóan tehetséges, elkötelezetten érdeklődők zenei pályára irányítására, 
 a kulturált környezet kialakításának, ill. megőrzésének igényére.  

 
A személyiség fejlesztése érdekében pedagógiai feladataink:   

 a valóság iránti érzékenység kialakítása,   
 az önismeret, az emberismeret, az empátia, az együttműködés készségének kialakítása,   
 a szociális érzékenység, a segítő magatartás kialakítása,  
 az önkéntesség elvének megismerése, elfogadtatása,   
 a kreativitás és problémamegoldó képesség fejlesztése,    
 az új tapasztalatok befogadásának és a válaszadás készségének fejlesztése,   
 a kötelességtudat, a kitartás, az etikai szilárdság kialakítása,  
 a becsületesség, az önazonosság erősítése,   
 az érzelmi élet gazdagítása,  
 nyilvános szereplések alkalmával a viselkedés, öltözködés szabályainak megismertetése. 

Az egyéni és csoportos képzés során a szakmai tudásanyag elsajátításával párhuzamosan fejlődik a tanuló 
általános koncentrációképessége, kitartása, munkabírása, lényegmegragadó képessége, érzelmi érzékenysége, 
esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége, szociális érzékenysége és infokommunikációs eszközök célszerű 
használatának képessége. 
 

4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

A zenei nevelés közösségi értékeket közvetítő tevékenység is. Iskolánk csoportos órái (pl. elméleti csoportok, 
kamaraegyüttesek, zenekarok, kórus) lehetőséget biztosítanak arra, hogy a növendékek alkalmazkodó 
képességének, felelősségtudatának, tolerancia-készségének fejlődését elősegítsük. A közös muzsikálás során zenei 
tudásuk gyarapodik, személyiségük formálódik, megismerhetik a közösséghez tartozás pozitív hatásait. Az 
együttesen végzett munka során az egyén ismeretei integrálódnak a közösségi produktumban, az egyén 
személyiségében sokirányú fejlődés tapasztalható. A tanuló képessé válik egyidejűleg szuverén önmagát a 
közösség tagjaként is értékelni, ahol szükségszerűen figyelnie kell társaira, velük egyetértésben kell végeznie 
munkáját.  Csoportos tevékenység során a tanuló többirányú figyelme fejlődik, kompromisszumtűrő képessége 
kialakul, az együttgondolkodási készség, segítőkészség, kommunikációképessége fejlődik. A zenei nevelésben rejlő 
lehetőségek a verbalitás korlátain felülemelkedve elősegítik az empátiás képességek magas szintű kifejlődését is.  
 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: 
 

 elméleti órák (szolfézs, zeneirodalom) keretében a közösségfejlesztés valamennyi pedagógiai eszközének 
megragadása, 

 alkalmi és állandó kamaraegyüttesek alakítása, 
 zenekarokban való játék, kóruséneklés támogatása,  
 iskolán belüli és kívüli közösségi programok szervezése (pl. hangversenyek, bemutatók, előadások, közös 

órák stb.), 
 versenyek szervezése, versenyeken való részvétel, 
 tehetséggondozó nyári zenei tábor szervezése, 
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 tanulmányi kirándulások (pl. hangverseny, tárlat, múzeum) szervezése a tanulóra jutó költségek szülői 
vállalása esetén,  

 lehetőség szerint más művészeti iskolák együtteseivel való kapcsolat kialakítása. 
 
5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, A TANSZAKVEZETŐI MUNKA TARTALMA, 
TANSZAKVEZETŐ FELADATAI 
A pedagógusok helyi intézményi feladata az iskola nevelési programjának és helyi tantervének magas színvonalon 
való megvalósítása. A hangszert tanító zenepedagógus a művész és a tanári kompetenciák együttes alkalmazásával 
példát mutat az osztályába kerülő növendéknek. Általános tanügyi feladatain kívül az egy hangszert tanulókból 
közösséget szervez; tanévenként tervezi meg a közösség fejlesztéséhez szükséges órákat (pl. közös órák, tanszaki 
hangversenyek, bemutatók). Tanórán kívüli tanórai foglalkozásai nyilvánosak, azok a szülők számára is 
látogathatók. Zenetanárként folyamatosan fejleszti tudását, maximális együttműködésre törekszik a tantestület, a 
szülők, az osztályához tartozó tanulók szaktanáraival. 
Az egyéb tanulói csoport irányítását végző (pl. elméleti csoportok, zenekar, kamarazene, kórus) pedagógusok 
további feladata a csoport sajátosságainak figyelembe vételével: 

 a csoport zenei fejlesztése, 
 a csoporton belül a tanulók személyiségének, kompetenciájának fejlesztése és az egyéni bánásmód 

érvényesülése,  
 a tanulók közösség iránti szerepvállalása,  
 a csoport felkészítése hangversenyekre, előadásokra, versenyekre, bemutatókra stb. 

 
A tanszakvezető/munkaközösség-vezető az adott művészeti ág sajátosságai alapján összerendezett, egyedi 
szakmai tananyagot tartalmazó tantárgycsoportba vagy csoportokba tartozó tanszak felelős irányítója. Feladata a 
tanszak(ok) szakmai színvonalának megőrzése, fejlesztése. Segíti a munkaközösség/tanszak tanítási-tanulási 
folyamatának eredményességét. Ennek érdekében megbeszéléseket tart, elkészíti a munkacsoport éves 
munkatervét, ellenőrzi, értékeli a munkatervben megjelölt célok, feladatok megvalósítását, beszámolót készít. 
Szakmai javaslataival, véleményével aktívan részt vesz az Iskolatanács ülésein, testületi értekezleteken segítve az 
intézményvezetőt a döntéshozatalban, az intézményi célok megvalósításában. Képviseli a 
munkaközösségét/tanszakát az iskolai értekezleteken, megbeszéléseken, közvetíti a munkaközösség/tanszak 
tagjainak jelzéseit, kérését, és az ott elhangzottakról pontosan tájékoztatja őket.  

6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI 

RENDJE 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek két csoportját különböztetjük meg.  
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a 

 hátrányos és  
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.  

 
2. A különleges bánásmódot igénylőket.  
Ezen belül: 

 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) rendelkezik.  

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek.  

 Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában 
magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség.  

 
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, szükség szerint maximum heti 2 tanórában 
tehetséggondozó program, tehetséggondozó-, esélyteremtő felzárkóztató órák, foglalkozások biztosításával. 
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6.1. Sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók zeneoktatása, 

felzárkóztatás 

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei képzését is. Tanulásukban akadályozott és/vagy 
hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is élhetnek a hangszertanulás lehetőségével.  
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. 
 Fontos, mert a zenetanulás egyéb képességeit is fejleszti.  
 Végül fontos, mert örömet szerez és sikerélményt nyújt. 

 
Az integrálható sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása esetén az iskola lehetővé teszi a tanuló 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján megállapított fogyatékosságához, adottságához 
igazodó, egyénre szabott fejlesztő program alkalmazását. A helyi tantervet százalékos arányban követő 
programokat a főtárgytanárok félévenként dolgozzák ki. Az órák felépítése a tanuló teherbírásának és fejlettségi 
szintjének megfelelően a szülőkkel konzultálva történik. 
 
A szolfézs elméleti tárgy esetén igyekszünk lehetőséget biztosítani az erre rászoruló tanulóknak, hogy a szükséges 
ismereteket, készségeket speciális kiscsoportban sajátíthassák el. Az évente igény szerinti csoporttal induló 
tanulólétszám minimum 2 fő, maximum 8 fő. Ilyen csoportba az alábbiak szerint kerülhetnek a tanulók:  

 hivatalos szerv (nevelési tanácsadó, egészségügyi intézmény) által igazolt fogyatékosságról szóló okirat 
másolatának benyújtásával és  

 a szaktanárral való egyeztetést követően a szülő írásban kérvényezheti gyermekének speciális fejlesztő 
csoportban való képzését.  

 
A nem integrálható SNI-s tanulók részére az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI biztosítja a tanórák 
helyszínét. Furulyán tanulnak és szolfézsfoglalkozásokon vesznek részt.  A hangszert és a szolfézst is 
részmunkaidőben foglalkoztatott gyógypedagógus-énektanár tanítja. Iskolánkban e tanulókat részükre 
kidolgozott speciális tanterv alapján komplex oktatásban részesítjük, figyelembe véve a növendékek sajátos 
képzési igényét. A zeneoktatásban meglévő „A” és „B” tagozat mellett ezt az oktatási tevékenységet iskolánkban 
„C” tagozatként működtetjük. A speciális képzés helyi tanterve a sajátos nevelési igényű gyermekekhez igazodik, 
megadva a pedagógus számára az egyéni fejlesztéshez szükséges szabadságot. 
 

6.2. Tehetséges tanulók zeneoktatása, tehetséggondozás 

Kiemelt oktatási területünk a tehetséggondozás. 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. 
A tehetségfejlesztésnek három gyakorlati módjára van lehetőségünk: 

 elkülönítés (kiemelt elméleti csoportok létrehozása B-tagozatos növendékek részére) 
 gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése) 
 gazdagítás, dúsítás (képességek fejlesztése mennyiségileg és minőségileg, B-tagozat emelt képzése) 

 
A bemutatott tehetséggondozási utak iskolánkban változatos szervezeti formákban valósulnak meg, melyekkel 
tudatosan irányítjuk a tehetséggondozást:  

 differenciált tanórai foglalkozások,  
 egyéni feladatmegoldások,  
 csoportos feladatmegoldások,  
 speciális osztályok, csoportok, 
 tehetséggondozó program,  
 versenyek,  
 projektek,  
 nyári tábor.  
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A tehetséges tanuló erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul. Iskolánk feladata, hogy megadjon hozzá minden 
szakmai hátteret és a 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. E mellett 
szükségesnek tartjuk a felvételi vizsgák magasabb követelményeihez szükséges tudásmennyiség megszerzése, a 
felvételi vizsga sikeressége érdekében számukra kialakított 2x45 perces kis létszámú szolfézs-elmélet csoportok 
szervezését is. 
Biztosítani kívánjuk e tanulóink rendkívüli felkészülését, versenyeztetését, pályázatokon való részvételét. Szakmai 
fejlődésük érdekében minden adódó alkalommal szereplési, bemutatkozási lehetőséget keresünk számukra az 
iskolai és iskolán kívüli hangversenyeken. A regionális, területi és országos, nemzetközi fesztiválokra, versenyekre 
történő eljutásuk költségeit az alapítvány lehetőségei szerint támogatja.  
Évente nyári tehetséggondozó szaktábort szervezünk. A pályázati rendszer lehetőségeivel élve segítjük tehetséges 
tanulóink fejlődését. 
Iskolánk 2015-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált kiváló tehetségpont. Feladataink között nagy 
hangsúlyt fektetünk a tehetségazonosításra, tehetséggondozásra. Kiemelten fontosnak tartjuk zenetanáraink 
folyamatos szakmai megújulását, elméleti felkészültségük gazdagítását. A továbbképzési rendszer nyújtotta 
támogatással, iskolánkban zenepedagógiai projekthét szervezésével segítjük szakmai fejlődésüket.  

7. A TANULÓKNAK A DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A tanórai foglalkozás egyéni vagy csoportos oktatás keretében történik. Az egyéni foglalkozás alkalmával a tanuló 
személyiségéhez és képességéhez mérten igazítjuk a haladás ütemét, közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki tanár és 
tanítványa között. 
Iskolánkban az intézmény tanulói összetételéből (érdi és más települések általános- és középiskolásai, főiskolások, 
egyetemisták, dolgozók) adódóan, valamint a tanítási helyszínek széttagoltsága miatt diákönkormányzat nem tud 
működni. 
A tanulói érdekképviselet más módon működik intézményünkben. 
Az egyéni oktatás lehetőséget ad arra, hogy a tanuló tanárával közvetlenül közölhesse véleményét, szükség esetén 
kérhesse segítségét. Zenei együtteseink, kórus, zenekaraink, állandó kamaracsoportjaink vezetőjükön keresztül 
képviseltethetik magukat. 

8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

Az iskola külső kapcsolatai: 
Szakmai feladataink magas szintű ellátásához a következő intézményekkel és szervezetekkel működünk együtt: 
a) Fenntartó 
Az Érdi Tankerületi Központtal a kommunikáció oda-vissza mindennapos. Az iskola törvényes működésének 
érdekében alapvető fontosságú a folyamatos kapcsolattartás. 
b) Oktatási intézmények 
Az érdi általános iskolákban kihelyezett tagozatokat működtetünk. Kapcsolatunk alapja elsősorban a hozzánk és 
hozzájuk járó közös gyermek. Folyamatosan egyeztetünk a tanítási szünetekkel, táborokkal, rendezvényekkel 
kapcsolatban. Növendékeink hangszeres produkcióval szívesen vesznek részt az iskolák által szervezett 
rendezvényeken. Több eseményünk, rendezvényeink helyszíne az érdi iskolák aulája, előadóterme. 
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, fesztiválokon, bemutatókon, amelyet más művészeti iskolák szerveznek. 
c) Kulturális intézmények 
Ide tartozik a művelődési ház, a könyvtár, a zenei könyvtár, a helyi múzeum, az Érdi Galéria, Érdparkvárosi 
Közösségi Ház stb. A tanulmányi versenyek, rendezvények, kiállítások szervezése vagy intézménylátogatások 
során ezen intézményekkel, illetve vezetőivel szoros kapcsolat alakult ki. Művész-tanári- és növendék-
koncertjeinket nagyméretű hangversenyterem híján átlagban havonta egyszer a művelődési ház kamaratermében 
vagy nagytermében szervezzük.  
d) Kulturális, művészeti egyesületek, civil szervezetek 
Szívesen működünk együtt más, elsősorban érdi kulturális civil szervezetekkel, egyesületekkel. 
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e) 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 Klett Oktatási 
Tanácsadó és Kiadó Kft.). 
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. 
f) Pedagógiai szakmai szolgáltatók 
Jellemzően a közismereti oktatást végző iskolák számára nyújtanak szakmai szolgáltatást. Ritka és időszakos 
kapcsolatban állnak iskolánkkal. A Nemzeti tehetségpont hálózat akkreditált kiváló tehetségpontja vagyunk, 
együttműködő partnerünk a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye. 
Az Oktatási Hivatal szervezeti egységeként működő Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ látja el iskolánk 
pedagógiai-szakmai szolgáltatását. Alapfunkciója a nevelés-oktatás eredményességének elősegítése a 
pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a fenntartóknak, és a tanulóknak nyújtott közvetlen és közvetett 
támogatások révén. 
g) Szponzorok, támogatók 
Fontos, és egyre fontosabb kapcsolat lenne az iskola számára. Az intézményeknek egyre inkább önerejükre is 
támaszkodniuk kell. 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. Megpróbálunk mi is olyan 
lehetőségeket felmutatni, hogy érdemes legyen számukra a zeneiskolát támogatni. 
 
Az iskola belső kapcsolatai: 
Művészeti iskolánk kiemelt feladatának tartja az oktatási-nevelési feladatok eredményessége érdekében a szülő, a 
tanuló és a pedagógus együttműködését. Az iskolában működő szervezetek (Szülői Szervezet, Intézményi Tanács) 
segítik, támogatják az iskola feladatainak megvalósítását, lehetőséget teremtenek a hatékony együttműködésre. 
Fontosnak tartjuk, hogy a velünk kapcsolatban állók minél szélesebb körben kapjanak információt az intézmény 
működéséről, elért eredményeiről, tervezett programjairól. E célból működtetjük iskolánk honlapját és Facebook 
oldalát, továbbá szülői hírleveleket adunk ki.  
Minden oktató-nevelő munka eredményességének egyik meghatározója a családi háttér. Szülői segítség, 
támogatás nélkül nincs eredményes pedagógiai munka, ezért törekszünk arra, hogy folyamatos kapcsolatot 
tartsunk a tanulók szüleivel. Iskolánknak ismernie kell a szülők elvárásait, igényeit, véleményét és viszont.  
A találkozás jelentős színterei: 

 szülői értezletek,  
 fogadóórák, 
 iskolai ünnepségek,  
 a Szülői Szervezet ülései,  
 nyílt napok,  
 iskolai hirdetőtáblák,  
 az iskola honlapja és Facebook oldala, 
 Szülői hírlevél 
 elektronikus kapcsolat (pl. Teams, e-mail, Facebook-csoport, Messenger-csoport) 
 kötetlen beszélgetés. 
 

Szülői értekezletet minden tanév szeptemberében tartunk. Előre egyeztetett időpontokban fogadóórát 
szervezünk. Az iskolai ünnepségek alkalmával is a szülőket tájékoztatjuk legfontosabb programjainkról és 
eredményeinkről. Az intézmény Szülői Szervezetének Választmánya félévenként tájékoztatást kap az iskolában 
folyó munkáról. A választmányi tagok segítik munkánkat, javaslatokat tesznek iskolánkat érintő kérdésekben. 
Azokban az esetekben, ahol az SZMK-nak véleményezési jogköre van, az intézményvezető az írásbeli anyagok 
átadása után szóban vagy írásban kérheti meg a véleményt. Az SZMK véleményező és döntési jogkörét a 
választmány útján gyakorolja. Április hónapban tartott nyílt napjainkon szólítjuk meg leendő tanítványunk szüleit, 
bemutató órákkal és hangszerbemutató hangversennyel ismertetjük meg intézményünk tevékenységét, 
működését. Az iskolai hirdetőtáblákon, az iskola honlapján, Facebook oldalán, KRÉTA naplóban és hírleveleinken 
keresztül is igyekszünk minden érdekelt részére a pontos információkat eljuttatni.   
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9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

9.1. A vizsgaszabályzat hatálya 

A vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik. Hatálya kiterjed az 
iskola valamennyi tanulójára, más intézmények azon tanulóira, akik átvételüket kérik iskolánkba, valamint a 
művészeti iskola nevelőtestületének tagjaira, a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
Tanulmányok alatti vizsgák: 

 Félévi és tanév végi vizsgák 
 Alapfokú művészeti vizsga, művészeti záróvizsga 
 Osztályozó vizsga 
 Különbözeti vizsga 
 Pótló és javító vizsga 

 

9.2. Félévi és év végi vizsgák 

A tanulók fél évkor az iskolai munkatervben meghatározott időpontban (december vagy január) vizsgán, 
vizsgakoncerten, közönség előtt adnak számot tudásukról. A tanév végi vizsga időpontját a szorgalmi időszak 
utolsó három hetében lehet megszervezni. A vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg. A vizsga 
tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a pedagógiai program helyi tantervében szabályozottak. 
 

9.3. Alapfokú művészeti vizsga, művészeti záróvizsga 

Iskolánkban művészeti alapvizsgát szervezünk, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. A művészeti alapvizsga 
a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát a tanév 
rendjében meghatározott időpontban, az intézményvezető döntése alapján szervezzük meg. Az alapfokú 
művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga a tanév végi vizsgával együtt is megszervezhető. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit és témaköreit a helyi tanterv tartalmazza.  
A művészeti vizsgára a tanulónak az iskola által kiadott jelentkezési lapon a megadott határidőig kell jelentkeznie. 
Kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írni.   
A művészeti alapvizsgát és művészeti záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek elnökét és 
tagjait az intézményvezető bízza meg. 
 

9.4. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki 
 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 
 rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján két, esetleg több osztály anyagából tesz 

összevont beszámolót és az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 
követelményének egy tanévben vagy előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet,  

 a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg az év végi vizsgák keretén belül. Az osztályozó 
vizsgára a jelentkezés határideje április utolsó hete. 
 

9.5. Különbözeti vizsga 

Más művészeti iskolából érkező tanuló átvételéről és osztályba sorolásáról a különbözeti vizsga (meghallgatás) 
után az adott tanszakvezetői javaslatok alapján – a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében – az 
intézményvezető dönt. Különbözeti vizsgát tesz az a növendék is, aki magasabb évfolyamra kéri felvételét 
intézményünkbe. A döntés végeredményéről a szülőt/gondviselőt írásban értesítjük.  Sikeres átvétel, illetve 
felvételi meghallgatás esetén a különbözeti vizsga eredményét a bizonyítvány megjegyzés rovatába a különbözeti 
vizsga dátumával kell bejegyezni. Különbözeti vizsga szervezése a tanév folyamán bármikor lehetséges.  
 

9.6. Pótló- és javítóvizsga 

Ha a tanuló neki fel nem róható okból a kiírt vizsgaidőpontban nem tud megjelenni, pótló- (elő-, utó-) vizsgát tehet 
az intézményvezető által meghatározott időpontban.  
Főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 25. napjától 
augusztus 31. napjáig terjedő időszaban javítóvizsgát tehet. A vizsga napját az intézményvezető határozza meg.  A 
javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a szülőt értesíteni kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján 
nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. 
A javítóvizsga eredményét be kell vezetni a törzslapra és a bizonyítványba. A javítóvizsga nem nyilvános és nem 
ismételhető meg. 
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10. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

A tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, a tanuló átvétele másik iskolából az aktuálisan hatályos törvények 
és rendeletek vonatkozó jogszabályainak utasítása szerint történik.  
Valamennyi tantárgyra (zenei előképző, hangszeres és magánének szakok) egységes felvételi 
követelményrendszert alakítottunk ki. Lehetőségünk nyílik arra, hogy elmélettanáraink az érdi általános iskolák 
tanulóinak figyelmét a délelőtti közismereti foglalkozásaik keretében a zenetanulás lehetőségei felé irányítsák.  A 
felvételi meghallgatás április-május hónapban történik a kihelyezett tagozatainkon és a zeneiskola központjában. 
Időpontjának időben történő közzétételéről az intézmény gondoskodik. 

 

10.1. Tanulói jogviszony létesítése  

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. A beíratás időpontját az 
iskola intézményvezetője határozza meg. Az időpontot legalább harminc 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. 

 

10.2. Jelentkezés, felvétel 

Intézményünkbe 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. Értékeli a jelentkező által választott hangszerre 
való fizikális adottságokat és a tanuló képességeit, adottságait és a jelentkezési lap megfelelő rovatainak 
kitöltésével javaslatot tesz az intézmény vezetőjének arra, hogy a jelentkező a választott hangszer tanulására 
alkalmas-e, valamint, hogy melyik évfolyamra vehető fel. Ha nem alkalmas, vagy még fiatal a jelentkező, a bizottság 
szolfézs (elméleti) előképző és/vagy mozgáselőkészítő foglalkozás (Kovács-módszer) tanulását javasolhatja. 
A magasabb évfolyamra jelentkező tanulónak ezirányú kérelmét a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. A bizottság 
különbözeti vizsga alapján dönt a kérelemről.  
A zongora, furulya és gitár tanulását választó 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 felvételt nyert, illetve a felvételt nem nyert jelentkezők listáját iskolánk a helyben szokásos módon teszi közzé.  
 

10.3. Tájékoztatás és várakozólista 

A felvételt 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 az iskola értesíti. 

 

10.4. 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 (különbözeti vizsga) után történik a tanuló 
évfolyamba sorolása. Helyhiány esetén a tanuló várólistára kerül. 

 

10.5. 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. 
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10.6. 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 gyermek adottságaihoz 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. 
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II. HELYI TANTERV 

1. A LUKIN LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT TANTERVI PROGRAMOK 

 

1.1. Az egyes tanszakok, tanított tantárgyak kifutó rendszerű képzése a 2011/2012 előtt megkezdett 

képzések vonatkozásában 

A 2011/2012 előtt megkezdett képzések vonatkozásában „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról” szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet, valamint az annak 
módosításáról rendelkező 32/1999. (VIII.18.) OM rendelet alapján készült (jelenleg „Az alapfokú művészetoktatás 
alapprogramja” 1. sz. melléklet), a 2009. április 27-én, a nevelőtestület által elfogadott, 2009. szeptember 1-jével 
hatályba lépő Pedagógiai Program helyi tantervének alapján folyik a képzés. 
 

1.2. A 2019/2020-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetett és a 2022/2023-as tanévtől alkalmazott 

helyi tanterv 

Az oktatásért felelős miniszter által – az alapfokú művészeti iskolák számára – kiadott és közzétett „Az alapfokú 
művészetoktatás alapprogramja” értelmében folytatjuk képzéseinket a 2019. május 23-án, a nevelőtestület által 
elfogadott és 2019. szeptember 1-jén hatályba lépett Pedagógiai Program helyi tanterve és a 2022 augusztusában 
kiadott és közzétett „Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja alapján. 
A kötelezően választható és választható tantárgyak struktúráját bővítve építettük be programunkba a Zenei 

munkaképesség-gondozás (Kovács-módszer) tantervét. A tantervet az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti 

Iskola részére készítette Dr. Pásztor Zsuzsa zongoraművész-tanár, a ZMG-Kovács-módszer kutatója és egyetemi 

oktatója, a ZMG-Kovács-módszer szerzői jogainak tulajdonosa.  

Az egyes tanszakokra, tantárgyakra lebontott helyi tanterveket a Pedagógiai Program 1. sz. függeléke tartalmazza 
részletesen. A függelékben nem található tanszakok, tantárgyak esetében a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
munkaközösségei/tanszakai elfogadják az oktatásért felelős miniszter által – az alapfokú művészeti iskolák 
számára – 2022 augusztusában kiadott és közzétett „Az alapfokú művészetoktatás alapprogramjá”-t, amelyet a 
2022/2023-as tanévtől kell alkalmazni valamennyi évfolyamon.  
 
Művészeti nevelésünk a klasszikus zene és népzene mellett a 2022/2023-as tanévtől kiegészül jazz-zene és 
elektroakusztikus zene oktatásával. 
 
Az integrálható sajátos nevelési igényű tanulók oktatása esetén valamennyi tanszak, tantárgy esetében a szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján megállapított fogyatékossághoz, adottsághoz igazodó, egyénre 
szabott fejlesztő programot kell kidolgozni az egyes évfolyamokra lebontott fejlesztési feladatok, követelmények 
alapján. Az adott évfolyam követelményeire épülő, a szaktanár által megállapított %-os arányban követő 
programokat, fejlesztési feladatokat minden tanév elején, félévre lebontva a szaktanár maga állítja össze.  
 
Helyi tanterveinket az egyes tanszakok, munkaközösségek, szakmai csoportok alakították ki az igényeknek, 
feladatoknak megfelelően. A programok a szaktanári tananyagtervezés irányadó alapjait adják. A tantervek 
alkalmazásánál a pedagógusnak lehetősége van a szakmai-, módszertani szabadságra a személyre szabott 
foglalkozás keretén belül. Az egyes tantárgyaknál, évfolyamoknál megjelenő ajánlott tananyagok, kották listája a 
tanuló és a pedagógus igénye szerint, illetve a megjelenések függvényében bővülhet.  
 

2. 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. Tevékenységünk biztosítja a 
különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását, alkotó és önkifejező képességeinek 
kibontakoztatását. 
 
A) KLASSZIKUS ZENE 
A zeneoktatás kiemelt fejlesztési kompetenciaterületei: 
 
Bemeneti kompetencia 

 Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszik az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, 
hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 
Szakmai kompetencia 
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 A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 
fogékonyság a dinamika és hangszín különbségeire, 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, kreativitás, 
ötletgazdagság, alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom 

 
Társas kompetencia 

 Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs 
készség) – azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és 
aktívan részt tud venni a társas zenélésben 

 Esélyegyenlőség 
 
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 előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése 
 A kortárs zene befogadására nevelés 
 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése 
 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása 
 Tehetséggondozás 
 Esélyteremtés, szociokulturális hátrányok csökkentése 
 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; 
 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. 
 
B) 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 figyelembevételével a hagyományos kultúra értékeinek 
egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotómagatartást, a variációképző-rögtönzőkészség 
kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. 
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Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátításával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához 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 folyhat. 
 
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 kifejezőkészség, 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 viselkedési formák 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. 

- A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene történetének, 
népünk zenéjének, az előadóművészet 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 előadóegyéniségeinek 
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. 
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- Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása, 
aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint 
gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

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

 
C) JAZZ-ZENE 
Kiemelt kompetenciák a jazz-zeneoktatás területén 

 
Bemeneti kompetencia: 

- Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszik az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, hogy 
elsajátítsa a jazztanuláshoz szükséges kompetenciákat. Zenei előtanulmány ajánlott. 

 
Szakmai kompetencia 

- A zenei képességek és készségek fejlesztése hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 
dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei 
karakterek iránti érzékenység. 

- A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
- A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. 
 

Személyes kompetencia 
- Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, 

ötletgazdagság, alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
 
Társas kompetencia 

- Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs 
készség) – azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt 
tud venni a társas zenélésben. 

- Esélyegyenlőség 
 

Módszertani kompetencia 
- A tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 
- A jazz- és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
- A jazz- és a klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.  
- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a jazz 

történetének, stílusainak és a jazzirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
- A kortárs zene befogadására nevelés. 
- A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
- Tehetséggondozás. 
- Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás 
- A jazz-zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 
D) Elektroakusztikus zene 
Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 
 
Bemeneti kompetencia 

- Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszik az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, hogy 
elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 
Szakmai kompetencia 

- A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 
dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei 
karakterek iránti érzékenység). 

- A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 
- A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. 
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Személyes kompetencia 
- Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, 

ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 
Társas kompetencia 

- Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs 
készség) – azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt 
tud venni a társas zenélésben. 

- Esélyegyenlőség 

 
Módszertani kompetencia 

- A tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 
- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 
- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
- A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a 

zene történetének, az előadó-művészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
- A kortárs zene befogadására nevelés. 
- A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
- Tehetséggondozás. 
- Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás. 
- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

3. AZ EGYES TANSZAKOK, EZEN BELÜL A TANTÁRGYAK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI  

Az egyes tanszakok, tantárgyak általános fejlesztési követelményei, szakirányú feladatai, követelményei, valamint 
az előírt – tanévre lebontott – tananyag az 1. sz. függelékben felsorolt szaktárgyi tantervekben részletezve 
olvashatók. 
 

4. A KÉPZÉS TELJES SZERKEZETI, PEDAGÓGIAI SZAKASZOLÁSA, AZ EGYES SZAKASZOK KÉPZÉSI CÉLJAI  

 

4.1. 2011/2012-es tanév előtt megkezdett képzések 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 

TANTÁRGY 

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

előképző alapfok továbbképző 
OSZTÁLYOK 

(2)+6+4 év 
furulya, fuvola, 

trombita, ütő, gitár, 
zongora, harmonika, 

hegedű, gordonka 

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

(2)+4+4 év 
klarinét, kürt, 
harsona, tuba 

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

2+4+2 
szaxofon 

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

(1)+6 év 
Magánének 

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

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

előképző alapfok továbbképző 
OSZTÁLYOK 

(1) +10 év 
citera 

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

 

4.2. 2011/2012-es tanévben megkezdett képzésektől, a 2019/2020-as tanévtől és a 2022/2023-as 

tanévtől valamennyi évfolyamon 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 

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.     

2+4 év 
Lant, viola da gamba 

  1. 2.     3. 4. 5. 6. 

 
A zeneművészeti ágban az alapfokú zenei képzést, a szolfézs- (EK) és a hangszeres- (HEK) előképző vezetheti be. 
2019/2020-as tanévtől a szolfézs zenei előképző foglalkozások keretében Zenei munkaképesség-gondozás 
tantárgy is tartható. 
A szolfézs zenei előképző vagy zenei munkaképesség-gondozás 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 nem 
integrálható sajátos nevelési igényű gyermekeket „C” tagozaton oktatjuk, speciális tananyag szerint. „A” és „C” 
tagozaton tanulóink hetenként 2x30 perces hangszeres órát kapnak. 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  képzésben 
részesülnek.  
Valamennyi 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 felvételi vizsga évében heti 1x30 percben a zongora hangszer tanulása.  
Tanulóink számára adott a lehetőség, hogy heti 1x30 percben második hangszerként új hangszerrel 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 kéttanszakos tanulmányokat csak indokolt esetben teszi lehetővé a 
zeneiskola. 
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B) NÉPZENE 
 

TANTÁRGY 

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

előképző alapfok továbbképző 
OSZTÁLYOK 

(2)+6+4 év 
Vonós és tekerő tanszak 

Fúvós tanszak 
Pengetős tanszak 

Akkordikus tanszak 
Vokális tanszak 

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

(2)+6 év 
(2+4)+2+4 év 
Ütős tanszak 

Zeneismeret tanszak 
Kamarazene tanszak 

(1.) (2.) 
1. 
1. 

2. 
2. 

3. 
- 

4. 
- 

5. 
- 

6. 
- 

-
3. 

- 
4. 

- 
5. 

- 
6. 

C) JAZZ-ZENE 

A jazzképzés megkezdése előtt legalább két évfolyam klasszikus előképzés ajánlott a választott hangszeren, de 
jobb, ha a tanuló a teljes alapfokot elvégzi a klasszikus zenei műfajban. 

 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 
1 2 3 4 5 6 

Alapfok 
Osztályok 

6 év 
Fafúvós tanszak 

Rézfúvós tanszak 
Billentyűs tanszak 

Vonós tanszak 
Pengetős tanszak 

Ütős tanszak 
Vokális tanszak 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4 év 
Jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

  1. 2. 3. 4. 

2 év 
Jazz-szolfézs, jazz-irodalom 

1. 2.     

 

D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

 

TANTÁRGY 

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

előképző alapfok továbbképző 
OSZTÁLYOK 

(2)+6+4 év 
Klasszikus 

szintetizátor 
Szintetizátor-

keyboard 

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

(2+2)+4+4 
Számítógépes zene 

  1. 2. 3. 4.   5. 6. 7. 8. 
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5. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ, KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ 
ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, VALAMINT AZOK ÓRASZÁMAI 
 

5.1. 2011/2012-es tanév előtt megkezdett képzések  

5.1.1. A képzés struktúrája 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 
 
Tanszakok, tantárgyak 
 
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő, hárfa, 
gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő. 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 
Egyéb tantárgyak, tanszakok: kamarazene, zenekar, kórus 
 
Főtárgyi képzési idő: 

Hangszeres és vokális tanszakok 

„A” tagozaton 

- 2+6+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, hegedű, gordonka) 
- 2+4+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, nagybőgő) 
- 2+4+2 évfolyam (szaxofon) 
- (2+4)+4+4 évfolyam (orgona) 
- (2+4)+2+4 évfolyam (brácsa) 
- 1+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe tett számjegyek az előképző és a hangszeres 
előtanulmányokat jelölik. 
 
„B” tagozaton 
 

- 5+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, hegedű, gordonka) 
- 3+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, orgona, csembaló, nagybőgő) 
- 3+2 évfolyam (szaxofon) 
- 1+4 évfolyam (brácsa) 
- 5 évfolyam (magánének) 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától javasolt irányítani. Az 
első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelentik. 
 
Elmélet és egyéb főtanszakok 
 
„A” tagozaton 

- 4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 
- 4 évfolyam (kamarazene) 

 
„B” tagozaton 

- 3+4 évfolyam (szolfézs) 
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik, a kamarazene  
főtanszak számjegye a továbbképző évfolyamszámát jelöli. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat 
követően, az alapfok második évfolyamától javasolt irányítani. 
 
B) NÉPZENE 
 
Tanszakok, tantárgyak 
 
Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya, duda, klarinét/tárogató, citera, tambura, koboz, 
tekerő. 
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Vokális tanszak: népi ének. 
Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom; valamint 
népi játék-népszokás. 
Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar (mindkettő kétéves hangszertanulás után), népdalkör, népi játék-
népszokás. 
Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 
improvizáció. 
 
Főtárgyi képzési idő: 

Hangszeres és vokális tanszakok 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya, duda), 
1+10 évfolyam (citera), 
2+6 évfolyam (klarinét/tárogató), 
10 évfolyam (tekerő, népi ének), 
8 évfolyam (koboz), 
6 évfolyam (brácsa, bőgő/cselló, tambura). 

 
Elméleti és egyéb tanszakok: 

2+10 évfolyam (szolfézs), 
2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet), 
4 évfolyam (néprajz), 
2 évfolyam (népi játék-népszokás). 

 
Az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. A képzési idő első 
számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 
 

5.1.2. A képzés óraterve 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 
 

 Évfolyamok 
Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 
 (1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 
Kötelezően választható tárgy - - - - - - 2 2 2 2 2 2 
Választható tárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

ÖSSZESEN (2-6) (2-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
B) NÉPZENE 
 

 Évfolyamok 
Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 
 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező vagy 
kötelezően 
választható tárgy 

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

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

ÖSSZESEN 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 
 

5.1.3. A képzés tantárgyai 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 
 
Főtárgy: 
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- hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 
- elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

 
Kötelező tárgy: 

- szolfézs 
- zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 
- kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene tanszakon) 

 
Kötelezően választható tárgy: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom 
- gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 
Választható tárgy:  
szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 
 
Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak tantervi programjai 
alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető. 
 
Korrepetíció (zongorakíséret):  
A hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, orgona, harmonika) és magánének főtárgyhoz szorosan 
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
B) NÉPZENE 
 
Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások. 
Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás); elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás). 
 
Kötelező tárgy: szolfézs. 
 
Kötelezően választható tárgyak: 

- elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció; 
- gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás, népdalkör, kamarazene, zenekar. 

 
Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok 
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág - zeneművészeti, képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág - képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott 
tanítási óráin részt vehet). 
 
Zenei ismeret: a szolfézs, népzenei ismeretek, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak 
tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi 
tanterv készíthető. 
 

5.1.4. A tanítási órák száma 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 
 
A) KLASSZIKUS ZENE 
 
„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 
 
Főtárgy: 
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 
 
Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 
- 2-3. évfolyamon 10 perc 
- 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 
- 1-2. évfolyamon 10 perc 
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- 3-4. évfolyamon 15 perc 
- 5. évfolyamtól 20 perc 

 
Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 
 
Kötelezően választható tárgy: 
„A” tagozaton az 5-10. évfolyamig 
 
Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 
„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 
- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 
- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

 
Kamarazene: minimum 1x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 
Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 
 
„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 
 
Főtárgy: 
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 
 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
Hangszeres tanszakon 
„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 
- 2. évfolyam 10 perc 
- 3. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 
- 1. évfolyam 10 perc 
- 2. évfolyam 15 perc 
- 3. évfolyamtól 20 perc 

Magánének tanszakon 
„A” tagozaton minimum 20 perc 
„B” tagozaton minimum 30 perc 
 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 
 
Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

- elmélet: minimum 1x45 perc 
- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 
Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 
„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 
- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 
Kamarazene: minimum 1x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 
Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 
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B) NÉPZENE 
 
Főtárgy: 

- minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 
- minimum 2x45 perc (csoportos). 

 
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

- minimum 5 perc. 
 
Kötelező tárgy:  

- a 4. évfolyam végéig a képzési idő minimum 2x45 perc. 
 
Kötelezően választható tárgy: hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon, rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

- elmélet: minimum 1x45 perc, 
- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni). 

 
Választható tárgy: 

- az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 
 
Kamarazene: minimum 1x45 perc, 
Csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 
 
Zenekar, népdalkör: minimum 2x45 perc. 
 

5.2. 2011/2012-es tanévben megkezdett képzésektől, a 2019/2020-as tanévtől felmenő rendszerben és a 

2022/2023-as tanévtől valamennyi évfolyamon 
 

5.2.1. A képzés struktúrája 
 

A) KLASSZIKUS ZENE 
 

Tanszakok és tantárgyak 
 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: furulya, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 
Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, lant, ütő 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, viola da gamba, nagybőgő 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet, egyházzene, improvizáció 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
 
2019/2020-as tanévtől:  
Zenei munkaképesség-gondozás tantárgy 
 
 

Főtárgyi képzési idő 
 

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 furulya (2)+6+4 
 trombita (2)+6+4 
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* A zárójelbe tett tantárgyakat jelenleg nem oktatjuk. 
**A zárójelbe tett évfolyamszámok a szükséges előtanulmányokat jelzik.  
 
B) NÉPZENE 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 
Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 
Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 
Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 
Vokális tanszak: népi ének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret 
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magában foglalja a hangszeres és vokális 
társaszenét), népi zenekar 

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  

 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 
 (lant) 2+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 
 (viola da gamba) 2+4 
 (nagybőgő) (1)+4+4 
Vokális magánének (1)+6 

CSOPORTOS oktatás  
Zeneismeret szolfézs főtárgy (2)+6+4 
 zenetörténet-

zeneirodalom 
alapfok 5. évfolyamtól 

(2+4) 2+4 

 zeneelmélet 
alapfok 5. évfolyamtól 

(2+4) 2+4 

Kamarazene kamarazene alapfokú 
hangszeres vagy vokális 
évfolyamok elvégzése után 

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

 
*Iskolánkban citera tantárgy oktatásra van lehetőség. 
 
C) JAZZ-ZENE 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-fuvola, jazz-szaxofon 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita, jazz-harsona 
Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora, zongora melléktárgy 
Vonós tanszak tantárgyai: jazz-hegedű, jazz-bőgő 
Pengetős tanszak tantárgyai: jazz-gitár, jazz-basszusgitár 
Ütős tanszak tantárgya: jazz-dob 
Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének. 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: zenekari gyakorlat 
 

Képzési idő 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

Tanszakok és tantárgyak 
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: hangszínszolfézs, szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-
zeneirodalom, zeneelmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene 

 
Főtárgyi képzési idő 

 
 

 

EGYÉNI oktatás Képzés évfolyamainak 
száma Tanszak Tantárgy* 

Fafúvós jazz-fuvola 6 év 
 jazz-szaxofon 6 év 
Rézfúvós jazz-trombita 6 év 
 jazz-harsona 6 év 
Billentyűs jazz-zongora 6 év 
 zongora melléktárgy 4 év 
Vonós jazz-hegedű 6 év 
 jazz-bőgő 6 év 
Pengetős jazz-gitár 6 év 
 jazz-basszusgitár 6 év 
Ütős jazz-dob 6 év 
Vokális jazz-ének 6 év 

CSOPORTOS oktatás  
Zeneismeret jazz-szolfézs 

jazz-irodalom 
2 év 

 jazz-elmélet 4 év 
Kamarazene zenekari gyakorlat 4 év 

EGYÉNI oktatás Képzés évfolyamainak 
száma Tanszak Tantárgy* 

Billentyűs klasszikus szintetizátor (2)+6+4 
 szintetizátor-keyboard (2)+6+4 
 számítógépes zene (2+2)+4+4 
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5.2.2. A képzés óraterve, tantárgyai, a tanítási órák száma 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 

Főtárgy egyéni képzés – hangszeres és vokális tanszakok 

 
Az „A” tagozatos óratervek magukban foglalják az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokat. Az első 
(zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukban foglalják 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 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-baritonkürt, 
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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 
Kötelezően választható 
tantárgy 

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

Választható tantárgyak (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, (hárfa), 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 tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 (2) (2) (2) (2) 
Kötelezően választható 
tantárgy 

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

Választható tantárgyak (2) (2) (2) 0-2 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 

 
A Továbbképző 7-10. évfolyamon a Kötelező tantárgy helyett Kötelezően választható tantárgy is választható.  
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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 tantárgy (2) 2 2 2 2 - - - - 
Kötelezően választható tantárgy - - - - - 2 2 2 2 
Választható tantárgyak (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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 (2) (2) (2) (2) 
Kötelezően választható tantárgy - - - 1 1 1-(2) 1-(2) 1-(2) 1-(2) 
Választható tantárgyak (0-2) (0-2) 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 

 
A Továbbképző 5-8. évfolyamon a Kötelező tantárgy helyett Kötelezően választható tantárgy is választható.  

 
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 tantárgy (2) 2 2 2 2 - - 
Kötelezően választható tantárgy - - - - - 2 2 
Választható tantárgyak (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 

 
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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható tantárgy - - - 1 1 1 1 
Választható tantárgyak (0-2) (0-2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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ÓRATERV 4. „A” tagozat 
2+4 képzési évfolyam 

lant, viola da gamba (jelenleg nincs képzés intézményünkben) 
Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható tantárgy      2 2 
Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
ÓRATERV 4. „B” tagozat 

2-6 képzési évfolyam 
lant, viola da gamba (jelenleg nincs képzés intézményünkben) 

Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 
 

TANTÁRGY 
ÉVFOLYAMOK 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható tantárgy        2   2 
Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 
Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének 
„A” tagozaton: 2x30 perc (egyéni) 
„B” tagozaton: 2x45 perc (egyéni) – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
 
Kötelező tantárgy: 
„A” tagozaton: 4. évfolyam végéig 2x45 perc csoportos foglalkozás 

- szolfézs kötelező,*  
„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 2x45 perc csoportos foglalkozás 

- szolfézs** 
 
Kötelezően választható tantárgy: 
„A” tagozaton: 5-10. évfolyamig 2x45 perc csoportos foglalkozás 
 Elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, zeneelmélet,  
 Gyakorlati: improvizáció (2-8 fő), kamarazene (2-8 fő), zenekar (min. 9 fő), kórus (min.9 fő) 
 
„B” tagozaton: 3. évfolyamtól egyéni foglalkozás min. 1x30 perc 

- zongora***(kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak esetében) 
 

- csoportos foglalkozás minimum 2x45 perc 
Elméleti: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 
Gyakorlati: improvizáció (2-8 fő) 

 
Választható tantárgy: 
„A” tagozaton: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében, 1 vagy 2 tantárgy 

- egyéni foglalkozás: min. 1x30 perc 
Gyakorlati: második hangszer, magánének 

- csoportos foglakozás: min. 1x45 perc 
 Elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, egyházzene 
 Gyakorlati: improvizáció (2-8 fő), kamarazene (2-8 fő), zenekar (min. 9 fő), kórus (min. 9 fő), zenei                  
                                       munkaképesség-gondozás, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus zene tantervi                   
                                       programjainak tantárgyai 
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„B” tagozaton: a képzés teljes idejében 1 vagy 2 foglalkozás 
- egyéni foglalkozás: min. 1x30 perc 

Gyakorlati: második hangszer, magánének 
- csoportos foglalkozás: min. 1x45perc 

 Elméleti: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, egyházzene 
Gyakorlati: improvizáció (2-8 fő), kamarazene (2-8 fő), zenekar (min. 9 fő), kórus (min. 9 fő), zenei    
                       munkaképesség-gondozás, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus zene tantervi 
                       programjainak tantárgyai 

 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam) és szolfézs kötelező 
tárgyból előrehozott alapvizsgát tett, akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet 
felvenni. 
** A Továbbképző hangszeres 7-10. évfolyamon, illetve brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló tantárgyak 5-8. 
évfolyamán a Kötelező tantárgy helyett Kötelezően választható tantárgy is választható. 
*** A zongora kötelező tárgy a továbbtanulni szándékozó tanulók esetében csak a felvételi vizsga évében kötelező. 
 
Korrepetíció: 
A korrepetíció (zongorakíséret) a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa) és a 
vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
Főtárgyas képzés esetén: 
 

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. évfolyam 15 perc 20 perc 
5. évfolyamtól 15 perc 25 perc 
Vokális tanszak teljes képzési időben 20 perc 30 perc 

 
Kötelező hangszer, második hangszer esetén: 
 

Évfolyam Idő 
Ek.1.-2. és 1. évfolyam 5 perc 
2. évfolyamtól 10 perc 

 
 

Főtárgyi csoportos képzés – zeneismeret és kamarazene tanszakok 

 
Óraterv 1. „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 tantárgy - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Választható tantárgy (1-2) (1-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
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 
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Óraterv 1. „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 tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Választható tantárgy 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 

 
*„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani.  
   

 
Óraterv 2. „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 tantárgy 2 2 2 2 2 2 
Választható tantárgy 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 évfolyamainak számát jelenti. 
A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy választható 
tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.  
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, kötelezően 
választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. A kamarazene főtárgy csoportlétszáma min. 2 fő. 
A kamarazene, zenekar, kórus választható tantárgyként a tanuló képessége, megszerzett tudása szerint felvehető 
az alapfokú évfolyamon is.  
 
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
„A” és „B” tagozaton 2x45 perc csoportos foglalkozás 
 
Kötelező tantárgy: 
„A” tagozaton: 
Szolfézs és zeneelméleti főtárgy: 

- egyéni foglalkozás 2x30perc 
 zongora* vagy 

- csoportos foglalkozás 2x45 perc 
 zenei munkaképesség-gondozás (1-4. évfolyam esetében) 
 kórus (5. évfolyamtól) 
 
Zenetörténet-zeneirodalom és kamarazene főtárgy: 

- egyéni foglalkozás 2x30perc   
 zongora*, vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy vagy 

- csoportos foglalkozás 2x45 perc 
 kórus (Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy esetében) 
 
*A zongora kötelező tárgy az 5. évfolyamtól kötelező, amennyiben a növendék művészeti alapvizsgát kíván tenni.  

 
„B” tagozaton: 
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Szolfézs főtárgy: 
- egyéni foglalkozás 2x30perc 

 zongora 
 
Választható tantárgy: 
„A” tagozaton (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene főtárgy): 

- egyéni foglalkozás: min.1x30 perc 
Gyakorlati: második hangszer, magánének 

- csoportos foglalkozás: min.1x45 perc 
Elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret 

 Gyakorlati: zenekar, kórus (min.9 fő), improvizáció, kamarazene (2-8 fő), zenei munkaképesség-gondozás,    
                                      valamint népzene, jazz-zene, elektroakusztikus zene tantervi programjainak tantárgyai 

 
 
„B” tagozaton (szolfézs főtárgy): 

- egyéni foglalkozás: min.1x30 perc 
Gyakorlati: második hangszer, magánének 

- csoportos foglalkozás: min.1x45 perc 
Elméleti: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret 

 Gyakorlati: zenekar, kórus: (min.9 fő), improvizáció, kamarazene: (2-8 fő), zenei munkaképesség-
gondozás, valamint népzene, jazz-zene, elektroakusztikus zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
Korrepetíció:  
„A” tagozaton (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene főtárgy): 
A teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás (kivéve csembaló, 
zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) 

- Ek 1-2 és 1. évfolyam 5 perc 
- 2. évfolyamtól 10 perc 

 
 
„B” tagozaton (szolfézs főtárgy): 
A teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás egységesen 
10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) 

 
A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 
szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam –  (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ajánlott, a tanuló képességei alapján ennél 
korábbi tanévtől is tanulható 
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ajánlott, a tanuló képességei alapján ennél 
korábbi tanévtől is tanulható 
egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható 
 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei műfajok 
(népzene, jazz-zene, elektroakusztikus zene), valamint más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, 
szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
 
 
B) NÉPZENE 

 

Főtárgy egyéni képzés – hangszeres és vokális tanszakok 

 
Az „A” tagozatos óratervek magukban 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 javasolt. 
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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 ritmushangszerek 

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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 
Kötelezően választható 
tantárgy 

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

Választható tantárgyak (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: 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 tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelezően választható 
tantárgy 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak (0-2) (0-2) (0-2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen (4-6) (4-6) (4-6) 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 
Főtárgy: hangszeres tantárgyak és vokális tanszakok 
„A” tagozaton: 2x30 perc (egyéni) 
„B” tagozaton: 2x45 perc (egyéni) – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
 
Kötelező tantárgy: 
„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 tantárgy: 
„A” tagozaton: 5-10. évfolyamig 2x45 perc csoportos foglalkozás, 1x30 perc egyéni foglalkozás 

- Elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz*, klasszikus zene tantervi programjainak elméleti tantárgyai 
- Gyakorlati: második hangszer, népi ének, kamarazene (2-8 fő), zenekar (min.9 fő) 

 
** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamától tanulható. 
 
„B” tagozaton: 3. évfolyamtól min.1x45 perc egyéni foglalkozás 

- zongora** 
 

** A zongora kötelező tárgy a továbbtanulni szándékozó tanulók esetében csak a felvételi vizsga évében kötelező. 
 
Választható tantárgy: 
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„A” tagozaton: a képzés teljes idejében, 1 vagy 2 tantárgy  
- egyéni foglalkozás: min. 1x30 perc 
- csoportos foglalkozás: min. 1x45 perc 

Elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, klasszikus zene tantervi programjainak elméleti 
tantárgyai 

 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 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. 
 

Főtárgy csoportos képzés – zeneismeret és kamarazene tanszakok 

 
Óraterv „A” tagozat 

(2)+6 képzési évfolyam 
népzenei ismeretek 

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 tantárgy  (1) (1) 1 1 1 1 1 1 
Kötelezően választható 
tantárgy 

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

Választható tantárgy  (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. 
 
 

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 tantárgy 2 2 2 2 2 2 
Választható tantárgy 2 2 2 2 2 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. 
 
Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 
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Kötelező tárgy: 
- egyéni: népi hangszeres vagy vokális 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 perc 
 
Választható tárgy:  
- egyéni: második hangszer, népi ének min. 1x45 perc 
- csoportos: kamarazene, zenekar min. 1x45 perc 
 
C) JAZZ-ZENE 

 

Főtárgy egyéni képzés – hangszeres és vokális tanszakok 

 
ÓRATERV 1. „A” tagozat 

6 képzési évfolyam 
jazz-fuvola, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-harsona, jazz-zongora, jazz-hegedű, jazz-bőgő, jazz-gitár, jazz-

basszusgitár, jazz-dob, jazz-ének 
Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
Évfolyamok 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 
Választható tantárgyak 2 2 2 2 2 2 
Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
ÓRATERV 1. „B” tagozat 

4 képzési évfolyam 
jazz-fuvola, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-harsona, jazz-zongora, jazz-hegedű, jazz-bőgő, jazz-gitár, jazz-

basszusgitár, jazz-dob, jazz-ének 
Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 

 

TANTÁRGY 
Évfolyamok 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (1+1) (1+1) 1+1 1+1 1+1 1+1 
Választható tantárgyak (2) (2) 2 2 2 2 
Összesen: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 

Főtárgy (egyéni): hangszeres és vokális tanszakok tantárgyai 
Kötelező tantárgy (csoportos): jazz-szolfézs és jazz-irodalom az 1. és 2. alapfokú évfolyamon, jazz-elmélet 3-6. 
évfolyamban, zenekari gyakorlat 3-6. évfolyamban. 
Választható tantárgy: zongora a 3-6. évfolyamban, második hangszer, jazz-ének, zenekari gyakorlat, valamint a 
klasszikus-zene, a népzene, az elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai. 

A képzés évfolyamainak száma: 
6 évfolyam: a hangszeres és vokális tantárgyaknál - a „B” tagozat a harmadik évfolyamtól ajánlott 
4 évfolyam: jazz-elmélet, zenekari gyakorlat, zongora melléktárgy 
2 évfolyam: jazz-szolfézs, jazz-irodalom 
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc egyéni, „B” tagozaton minimum 2 x 45 perc egyéni. 
Kötelező tantárgy: minimum 1+1x45 perc (csoportos) 
Választható tantárgy: 



Érdi Tankerületi Központ PA0501 – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  
PEDAGÓGIAI PROGRAM  

2022 

50 

 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (Zenekari gyakorlat a minimum 2 fő). 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

A jazz-zene oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei 
műfajok (klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus zene), valamint más művészeti ág (képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
 
D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 
 
 

Főtárgy egyéni képzés – hangszeres tantárgyak 

 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 
ÓRATERV 1. „A” tagozat 

(2) +6+4 képzési évfolyam 
klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard 

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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 
Kötelezően választható 
tantárgy 

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

Választható tantárgyak (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 2. „A” tagozat 
(2) +6+4 képzési évfolyam 

számítógépes zene 
Főtárgy: 2x30 perc egyéni foglalkozás 

 

Tantárgy 
Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy 2 2 2 2 - - - - 
Kötelezően választható tantárgy - - - - 2 2 2 2 
Választható tantárgyak 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 

 
Főtárgy: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, kamarazene, 
második hangszer, magánének 
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, 
kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, jazz-zene tantervi 
programjainak tantárgyai 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a 
kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 

 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 
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Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 
(kamarazene: 2-8 fő) 

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

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
(kamarazene: 2-8 fő) 

 
 

ÓRATERV 3. „B” tagozat 
(2) +6+4 képzési évfolyam 

szintetizátor-keyboard 
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 tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 
Kötelezően választható 
tantárgy 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak (0-2) (0-2) (0-2) (0-2) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen: (4-6) (4-6) (4-6) (4-6) 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 
„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor-keyboard főtárgynál az alapfok harmadik évfolyamától javasolt irányítani. 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 
ÓRATERV 4. „B” tagozat 

(2+1) +3+4 képzési évfolyam 
számítógépes zene 

Főtárgy: 2x45 perc egyéni foglalkozás 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 

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

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 - - - - 
Kötelezően választható tantárgy - 1 1 1 1 1 1 1 
Választható tantárgyak (0-2) 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen: (4-6) 5-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
 „B” tagozatra a tanulót a számítógépes zene esetében második évfolyamtól javasolt irányítani. 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
 
Főtárgy: szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 
Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon szolfézs, vagy zeneelmélet 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 
Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, 
kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, jazz-zene tantervi 
programjainak tantárgyai 
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „B” tagozaton a képzés teljes idejében 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: 
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Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
(kamarazene: 2-8 fő) 

 

6. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

6.1. Csoportos és egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A tanulók csoportba sorolását az alábbiak határozzák meg: 
 Elméleti tantárgyak esetében a tanulók évfolyama, tagozata, létszáma 
 Gyakorlati tantárgyak esetében az adott szaktanár foglalkozásainak, óráinak száma, a tanulók létszáma  
 Kihelyezett tagozaton tanuló növendékek létszáma 

 
A szolfézs elméleti tárgy esetén lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulóknak, hogy a szükséges 
ismereteket, készségeket speciális kiscsoportban sajátíthassák el. Szükségesnek tartjuk továbbá a „B” tagozatos 
tanulók számára a felvételi vizsgák magasabb követelményeihez szükséges tudásmennyiség megszerzése, a 
felvételi vizsga sikeressége érdekében 2x45 perces kis létszámú, szolfézs-elmélet csoportok szervezését is.  
 

Csoportlétszámok 
 
Elméleti tárgyak: „A” tagozat 6-15 fő átlag: 8 
 „B” tagozat 6-15 fő átlag: 8 
 Felvételi előkészítő 2-15 fő  
 Speciális fejlesztő  2-8 fő 
Gyakorlati tárgyak: zenekar, kórus min. 9 fő 
Kamarazene, improvizáció:   2-8 fő 
Zenei munkaképesség-gondozás: 6-11 fő 
 

6.2. A csoportos – elméleti évfolyamok összevont oktatása 

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, zeneirodalom-zenetörténet és jazz-zene elméleti tantárgyai 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. A 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. 
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A tanév elején a szakmai munkaközösség/tanszakvezető feladata az összevont csoportok tanmeneteinek szakmai 
egyeztetése az érintett pedagógusokkal. A tanév során a tanszak tanárai rendszeres konzultációkkal segítik 
egymást a nehéz feladat elvégzésében. 
A tanév végén szükséges a tapasztalatok összegzése, amely segíti a következő tanév tervezését. 

7. A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS ELVEI 

A növendékek tanulmányaik során a kötelező tárgy mellett kötelezően választható és választható tantárgyakat 
tanulhatnak. A szabad tanárválasztásra az iskolai munkarend és a tanárok beosztásának keretei között van 
lehetőség.  A választást a jelentkezéskor a jelentkezési lapon kell jelölni. 
Tanárváltásra a megkezdett tanulmányokat követően csak a következő tanév elejétől van lehetőség, melyet az 
előző tanév végén az iskola által megadott formanyomtatványon jelezni kell. Tanév közbeni tanárváltást írásban 
kell kérni az intézményvezetőtől és a kérést indokolni kell.  
Valamennyi tanárválasztási kérdésben az iskola vezetősége dönt a rendelkezésre álló pedagógiai, 
munkaszervezési és pénzügyi lehetőségek függvényében. A szabad tanárválasztás lehetőség, nem kötelezettség, 
ezért ezt a kérést az intézményvezető megtagadhatja.  

8. 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 és második 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. 

9. KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK, TEVÉKENYSÉGEK, FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS 

9.1. A környezeti nevelés fogalma 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük 
megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő 
cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:  
- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. élettelen környezettel;  
- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  
- felkelti az igényt, képessé tesz:  

 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  
 összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére;  
 a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  
 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére;  
 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;  
 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”  

(KöNKomP, 2004)  
 
„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, amelyek 
segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez 
és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet 
minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására.”  

(IUCN, 1970) 
 
9.2. Alapelvek, jövőkép, célok 
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, 
megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  
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 a fenntartható fejlődés;  
 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;  
 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;  
 alapvető emberi szükségletek;  
 emberi jogok;  
 demokrácia;  
 elővigyázatosság;  
 biológiai és társadalmi sokféleség;  
 az ökológiai lábnyom.  

 
Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében 
diákjainkban ki kell alakítani:  

 a környezettudatos magatartást és életvitelt;  
 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;  
 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét 

és akaratát;  
 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;  
 a rendszerszemléletet;  
 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;  
 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket.  

 
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például:  

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás;  
 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;  
 szintetizálás és analizálás;  
 problémaérzékenység, integrált megközelítés;  
 kreativitás;  
 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;  
 vitakészség, kritikus véleményalkotás;  
 kommunikáció, médiahasználat;  
 konfliktuskezelés és megoldás;  
 állampolgári részvétel és cselekvés;  
 értékelés és mérlegelés készsége.  

 
9.3. A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés színterei 

 Hagyományos tanórai keretben – egyéni és csoportos órák, zenei munkaképesség-gondozás 
 Nem hagyományos tanórai keretben – pl. közös óra 
 Tanórán kívüli programok – közös hangverseny/múzeumlátogatás, zenei tábor, ismeretterjesztő 

előadás, kirándulás szervezése  
 
9.4. Iskolánk kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 
A tanulók  

 ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;  
 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;  
 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;  
 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét;  
 tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt akusztikus 

élményt jelentenek;  
 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.  

 

10. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉS TÉMAKÖREI 

A tanuló az alapfokú és továbbképző tanulmányi szakaszok végén művészeti alap- és záróvizsgát tehet. A 
továbbképző évfolyamain az a tanuló tanulhat tovább, aki sikeres művészeti alapvizsgát tett. 

10.1. 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. 
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Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga az adott tanév végi vizsgával összevontan is szervezhető. 
A vizsgára jelentkezni a főtárgy tanárral történő egyeztetés alapján, az iskola által megadott formanyomtatványon 
lehet, kiskorú tanuló esetében a szülő beleegyezésével.  
 

10.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, az erre épülő konkrét vizsgafeladatokat – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben elméleti tantárgyból is kötelező vizsgát tenni, az iskola a helyi 
szabályozása szerint határozza meg, hogy írásban vagy szóban történik. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze 
oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg 
a követelményeknek, átdolgoztathatja. A vizsga tantárgyait a művészeti ágak – és ezen belül tanszakok – főtárgyai 
és kötelezően választható, vagy választható tárgyai alkotják. A művészeti záróvizsga elméleti feladatai a 
főtárgyhoz, vagy a kötelezően választható tárgyhoz kapcsolódó elméleti témakörökből is összeállíthatók. 
A művészeti alap- és 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. 
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. 

 

10.3. 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 a versenyfelhívásban az adott tanévben meghatározott helyezést, teljesítményt, 
szintet elérte. 
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alapvizsgával, vagy 
záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

10.4. 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. 

 

10.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal 
kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 
tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 
adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott 
osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy 
vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.  
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 
amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 
10.6. A művészeti alapvizsga részei 
 
A) KLASSZIKUS ZENE 
Az alapfokú művészeti vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, valamint a zeneelmélet 
főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs kötelező/szolfézs vagy 
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- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
Hangszer, magánének főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs  
 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 

- Szolfézs 
 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak („A” tagozat): 

- Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zeneelmélet főtanszak („A” tagozat) 

- Zeneelmélet 
 
Kamarazene főtanszak („A” tagozat) 

- Szolfézs vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból min. 45 perc. 

 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs kötelező/szolfézs vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
Hangszer, magánének főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs  
 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 

- Szolfézs 
 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak („A” tagozat): 

- Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zeneelmélet főtanszak („A” tagozat): 

- Zeneelmélet 
 
Kamarazene főtanszak („A” tagozat) 

- Szolfézs vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton” min. 15 perc. 

 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat), kamarazene főtárgy („A” tagozat): 

- Főtárgy 
 
Szolfézs főtanszak „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

- tanult hangszer 
 
A gyakorlati vizsga időtartama min. 10 perc. 
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B) NÉPZENE 
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 tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
 
Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
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. 
 
Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: 

- szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 
 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy:  

- néprajz, illetve népzenei ismeretek 
 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
 
Népi hangszer, népi ének fõtárgy „B” tagozat:  

- szolfézs 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat:  

- főtárgy 
 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat:  

- főtárgy 
 
Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy:  

- kötelező hangszer 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
Népi hangszer, népi ének fõtárgy „B” tagozat:  

- főtárgy 
 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
C) JAZZ-ZENE 
Az alapfokú művészeti vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapfokú művészeti 
vizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszeres tanszakok és jazz-ének főtárgy „A” és „B” tagozat: 

- Jazz-elmélet 
 
Az írásbeli vizsga időtartama min. 45 perc. 
 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszeres tanszakok és jazz-ének főtárgy „A” és „B” tagozat: 

- Jazz-elmélet 
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A szóbeli vizsga időtartama „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton min. 15 perc. 
 
Gyakorlati vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok és jazz-ének főtárgy „A” és „B” tagozat: 

- főtárgy 
 
A gyakorlati vizsga időtartama valamennyi tagozaton min. 10 perc. 
 
D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 
Az alapfokú művészeti vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapfokú művészeti 
vizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszeres tanszakok  főtárgy „A”  tagozat: 

- szolfézs kötelező vagy 
- szolfézs vagy 
- zeneismeret vagy 
- zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- zeneelmélet 

 
Hangszeres tanszakok  főtárgy „B”  tagozat: 

- szolfézs  
 
Az írásbeli vizsga időtartama min. 45 perc. 
 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszeres tanszakok főtárgy „A”  tagozat: 

- szolfézs kötelező vagy 
- szolfézs vagy 
- zeneismeret vagy 
- zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- zeneelmélet 

 
Hangszeres tanszakok  főtárgy „B”  tagozat: 

- szolfézs  
 
A szóbeli vizsga időtartama „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton min. 15 perc. 
 
Gyakorlati vizsga tantárgya 
Hangszeres tanszakok  főtárgy „A” és „B” tagozat: 

- főtárgy 
 
A gyakorlati vizsga időtartama „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton min. 15 perc. 
 

10.7. A művészeti záróvizsga részei 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló 
választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. A művészeti záróvizsga elméleti 
feladatai a főtárgyhoz, vagy a kötelezően választható tárgyhoz kapcsolódó elméleti témakörökből is 
összeállíthatók. 

 
Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs  vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet vagy 
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- Főtárgyhoz vagy a kötelezően választható tárgyhoz kapcsolódó elméleti feladatokból összeállított 
feladatsor 

 
Hangszer főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs vagy 
- Zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom 

 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 

- Szolfézs 
 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak („A” tagozat): 

- Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zeneelmélet főtanszak („A” tagozat): 

- Zeneelmélet 
 
Kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs  vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
 
Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs  vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet vagy 
- Főtárgyhoz vagy a kötelezően választható tárgyhoz kapcsolódó elméleti feladatokból összeállított 

feladatsor 
 
Hangszer főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs vagy 
- Zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom 

 
Szolfézs főtanszak („A” és”B” tagozat): 

- Szolfézs 
 
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak („A” tagozat): 

- Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zeneelmélet főtanszak („A” tagozat): 

- Zeneelmélet 
 
Kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs  vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet 

 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton” min. 15 perc. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat), kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Főtárgy 
 
Szolfézs („A” és „B” tagozat), zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak („A” tagozat): 

- Tanult hangszer 
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A gyakorlati vizsga időtartama min. 10 perc. 

Ha a tanuló az elméleti vizsgán a főtárgyhoz kapcsolódó témakörök feladataiból összeállított kérdések alapján ad 
számot tudásáról, a vizsga időtartama („A” tagozat):  
Elméleti vizsga, írásbeli: minimum 45 perc, vagy szóbeli minimum 10 perc. 
 
B) NÉPZENE 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló 
választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  
 

Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene 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 45 perc. 
 
Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene 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. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat:  

- Főtárgy 
 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: 

- Főtárgy 
 
Néprajz főtárgy „A” tagozat:  

- Kötelező hangszer 
 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat:  

- Főtárgy 
 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
C) JAZZ-ZENE 
Csak alapfokú évfolyamok vannak, így záróvizsga nem tehető. 
 
D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló 
választhat írásbeli vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs  vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
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- Zeneelmélet  
 
Hangszer főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs vagy zeneelmélet 
 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
 
Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 
- Zeneismeret vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 
- Zeneelmélet  

 
Hangszer főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs vagy zeneelmélet 
 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton” min. 15 perc. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Főtárgy 
 
A gyakorlati vizsga időtartama valamennyi tantárgyból „A” tagozaton min. 10 perc, „B” tagozaton” min. 15 perc. 
 

10.8. A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

10.8.1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 
A) KLASSZIKUS ZENE 
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 hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
- előadásmód, 
- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
- változó tempók önállóan és együttesben, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 

 
Pengetős hangszerek 
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- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
- hangminőség, 
- hangszerkezelés, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód,  
- zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
- artikulációk és díszítések megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 
- technikai felkészültség, 
- jobb- és balkéz-technika, 
- intonáció. 

 
Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség, 
- helyes test- és kéztartás, 
- hangminőség, billentés, 
- pedálhasználat, 
- hangszerkezelés, 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 

 
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 művészi megvalósítás, 
- hangszínek iránti differenciáló képesség, 
- szép, érthető szövegmondás. 

 
B) NÉPZENE 
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Pengetős hangszerek* 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
- hangminőség, 
- hangszerkezelés, 
- helyes ritmus és tempó, 
- technikai felkészültség, 
- jobb- és balkéz-technika, 
- előadásmód,  
- zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
- díszítések megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 

 
* Alapító okiratunk szerint jelenleg pengetős hangszereken (citera) oktathatunk. 

 
C) JAZZ-ZENE 
Fúvós hangszerek 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangszerkezelés, tiszta intonáció 
- Artikulációk és díszítések alkalmazása 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Billentyűs hangszerek 

- Megfelelés az előírt követelményeknek, 
- Technikai felkészültség, 
- Hangszerhasználat, billentés 
- Helyes ritmus és tempó, 
- Előadásmód, 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- Zenei memória, 
- Alkalmazkodóképesség, 
- Állóképesség. 

 
Vonós hangszerek 
Jazz-hegedű 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangszerhasználat, vonókezelés 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Jazz-bőgő 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Helyes jobb- és balkéz-technika 
- Helyes vonókezelés 
- Tiszta intonáció 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
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- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Pengetős hangszerek 
Jazz-gitár 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangszerkezelés, megfelelő pengetés 
- Harmonizálás 
- Artikulációk és díszítések alkalmazása 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

Jazz-basszusgitár 
- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangszerkezelés 
- Artikulációk és díszítések alkalmazása 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Ütő tanszak 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangszerhasználat 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Vokális tanszak 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Hangképzés, tiszta intonáció 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Zenei memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
 
D) ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 
Szintetizátor, szintetizátor-keyboard 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- Technikai felkészültség 
- Helyes test- és kéztartás 
- Hangminőség, billentés 
- Kontrollerek használata, illetve pedálhasználat 
- Hangszerkezelés 
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- Artikulációk és díszítések alkalmazása 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Memória 
- Alkalmazkodóképesség 
- Állóképesség 

 
Számítógépes zene 

- Megfelelés az előírt követelményeknek 
- A tanult anyag sokszínű alkalmazása 
- Technikai felkészültség 
- Speciális technikai elemek alkalmazása különböző eszközökkel 
- Különböző eszköz kombinációk kezelése 
- Technikai és művészi megvalósítás 
- Hangszínek iránti differenciáló képesség 
- Hangszerkezelés 
- Helyes ritmus és tempó 
- Előadásmód 
- A zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- Alkalmazkodóképesség 

 

10.8.2. 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. 
 
Népzenei ismeretek 

- feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 
helyesírás; 

- fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 
- dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes szövegleírás.  

 
Néprajz 

- feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 
helyesírás; 

- fogalmazás: információtartalom, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya; felépítés; helyesírás. 
 

Jazz-elmélet 
- 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. 
 

10.8.3. 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. 

 
Népzenei ismeretek 

- stílushű, átélt előadásmód a népdalok éneklésében, 
- általános népzenei ismeretek helyes alkalmazása a népdalok elemzésében (hangsor, metrum, ritmus, 

kadencia, ambitus, szerkezet, előadásmód, stílus, stílusréteg), 
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- a népzenei szakkifejezések ismerete, 
- népzenetörténeti tájékozottság, 
- népzenei stílusismeret, 
- a felelet logikus felépítése, szerkesztettsége, tartalmi helyessége, pontosság; 
- önálló, folyamatos előadás. 

 
Néprajz 

- a vizsga követelményeinek való megfelelés 
- logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság 
- általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete 
- önálló, folyamatos előadás 

 
Jazz-elmélet 

- 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) 

11. A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI 

A zeneiskola felsőbb évfolyamába lépés feltétele a tantervi programban az adott évfolyamra előírt minimális 
követelmények teljesítése és sikeres vizsga. 
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) 
Elégtelen érdemjegy esetén a tanuló javítóvizsgát tehet, melynek időpontját az intézményvezető állapítja meg 
augusztus 23-31. között. A javítóvizsga nem nyilvános, nem megismételhető. Ha a gyermek a vizsgán nem jelenik 
meg, illetve nem felel meg a minimális követelményeknek csak osztálya ismétlésével folytathatja tanulmányait. 
Előképző évfolyamban – adminisztratív okok miatt – nincs osztályfolytatás, amennyiben szükséges, az alapfokú 1. 
évfolyamban van rá lehetőség. 
 
A tanuló az osztály elvégzését igazoló hitelesített bizonyítvánnyal jelentkezhet a következő tanévet megelőző 
beiratkozási periódusban az irodában. A beiratkozás időpontját a zeneiskola időben meghirdeti. Az iskola egyes 
évfolyamaira minden tanévben újra be kell iratkozni, hogy a tanulói jogviszony érvényessége folyamatos legyen. 
Ebben az esetben nem kell a tanulóknak újabb felvételi meghallgatáson részt venniük. 
 
Tanulmányai során a tanuló – szaktanári javaslat és szülői kérelem alapján – két osztály anyagát egy év alatt is 
elvégezheti.  
 
Abban az esetben, ha a gyermek önhibáján kívül nem tudja elvégezni az adott évfolyam tananyagát, vagy a második 
félévben kapcsolódik be a zenetanulásba – az előképző évfolyamok kivételével – évfolyamát (osztályát) szaktanári 
javaslatra az intézményvezető engedélyével és a vizsgabizottság határozata alapján folytathatja.  Az utóbbi esetben 
az osztályzat helyére az „osztályát folytathatja” (o.f.) bejegyzésre kerül, és a tanuló csak szorgalmi jegyet kap, átlaga 
az előző tanév végi osztályzatok alapján kerül megállapításra. Ha az elmélet főtárgyat, vagy más hangszert tanuló 
az új hangszeres képzésbe a második félévben kapcsolódik be és hangszerből osztályát folytatja, kötelező tárgyból 
tovább léptethető. Ha a hangszeres és elmélet tárgyat félévkor kezdi, mindkét tárgyból osztályát folytathatja. Az 
osztályfolytatás a tanulói jogviszony fennállása alatt egy évfolyamon egy alkalommal engedélyezhető. 
 
Az intézményvezető a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az első alapfokú évfolyam 
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben 
csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

12. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

 
Hangszeres, magánének és kamarazene főtárgy 
Iskolánk kötelező beszámolási formái a hangszeres, magánének, kamarazene főtárgyakban a következők: 
 
„A” tagozaton:          Tanév végi vizsga. 
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A vizsga anyagát a tantervi program teljesítéséhez szükséges követelmények alapján a szakmai 
munkaközösség/tanszak-vezetői ajánlást is figyelembe véve a szaktanár állítja össze. 
 
„B” tagozaton:          Félévi és tanév 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 külön hangversenyt adnak. 
Az „A” tagozatos tanulók évi két alkalommal, a „B” tagozatos tanulók évi három alkalommal hangversenyen 
szerepelnek. Az első kettő az első 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. 
 
Melléktárgyak 
Zongora kötelező tárgyat tanuló beszámoltatása:  
Kötelező tárgyként nem követelmény a tanév közben szervezett hangversenyen történő szereplés. A beszámolás 
év végi vizsga formájában történik. 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.  
 
Kamarazene, zenekar, kórus, zenekari gyakorlat (jazz-zene) tárgyat tanuló beszámoltatása: 
A kamarazene, zenekar, kórus, zenekari gyakorlat tantárgyak esetében irányadók a helyi tantervekben 
megfogalmazottak. Ajánlott minimum évente egyszer egy hangversenyen történő szereplés.  
 
A gyakorlati tárgyakban lehetséges beszámoltatási forma:  

- Közös óra, az „A” és „B”-s tanulók számára egyaránt. A közös óra lehetőleg más hónapban kerüljön 
megszervezésre, mint a kötelező tanszaki hangverseny.  

- Hangversenyek, versenyek, fesztiválok. 
- Tanszaki munkatervekben meghatározott időszakos mérések kiemelt célok és szempontok szerint. 

 
Elméleti tárgyak 
Az elméleti tárgyak kötelező beszámoltatási formái a következők: 
Tanév végén a tanévben végzett anyagból összefoglaló jellegű óra (vizsga) vizsgaelnök jelenlétében. 
 
Az elméleti tárgyak lehetséges beszámoltatási formái: 

- Félévi és tanév végi záródolgozat íratása. 
- Órai és évközi állandó számonkérés. 
- Tesztek íratása. 
- Felmérő jellegű dolgozat íratása témaszakasz zárásakor. 

13. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, A TANULÓK 
SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI, FORMÁI 

13.1. A tanulók szorgalmának és teljesítményének értékelési szempontjai 

A tanulók tudása és szorgalma az alábbi szempontok szerint értékelhető: 
- évközi, órai munkán mutatott tudás és teljesítmény, 
- évközi és év végi beszámolók teljesítménye, 
- közös órák, hangversenyek, bemutatók, versenyek, fesztiválok teljesítménye, 
- órai munkán mutatott kitartás, aktivitás és szorgalom,  
- meghatározott időre megtanult mű bemutatása.  

 
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 
- készsége szintjén, 
- kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 
- a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni. 



Érdi Tankerületi Központ PA0501 – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  
PEDAGÓGIAI PROGRAM  

2022 

68 

 

A tanuló produkciója egyaránt tükrözi a gyermek képességeit és a tanár munkájának eredményességét. Ezáltal 
képet kapunk a tanszakokon folyó oktatásról, magatartásról, szervezőkészségről, megfigyelhetjük a 
korrepetítorok (zongorakísérők) munkáját. 
Iskolánk nevelőtestülete az egyéni és csoportos foglalkozások során előtérbe helyezi a folyamatos szóbeli 
értékelést, amelyet adott esetben írásban is megerősít. Az ellenőrzőben történő havi értékelés mellett az órai 
leckék bejegyzéseinél is jelzést adhatunk a szülőnek a növendék teljesítményéről. Ezen kívül a szülővel a 
pedagógus folyamatosan konzultál a tanuló fejlődéséhez szükséges gyakorlási és tanulási folyamatokról.  
 

13.2. 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 tanulót teljesítménye és 
szorgalma alapján havonként érdemjeggyel értékeljük. A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozzuk. 
 
Minden tantárgy esetében valamennyi évfolyamon 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 tárgyból kap a tanuló. A szorgalom-osztályzatok 
a következők: 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (hanyag).  
 
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 mindenkor érvényes szabályzatok 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 folytathatja. 
 
Az egységes osztályozás érdekében a 2019/2020-as tanév előtt beiratkozott tanulónál a kamarazene, zenekar, 
kórus tárgy esetében használt szöveges értékelés helyett az alábbi osztályzatokat alkalmazzuk: 
 Szöveges értékelés Osztályzat 
 kiválóan megfelelt  5 (jeles) 
 jól megfelelt 4 (jó) 
 megfelelt 3 (közepes) 
 nem felelt meg 2 (elégséges) és 1 (elégtelen) 
 

13.3. A tanulmányi és szorgalmi jegyek és a szöveges értékelés fokozatai 

 
A tanulmányi 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 közreműködésére 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: 
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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. 
 
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 
 
Az értékelés szemléletének egységessége érdekében a tanulók értékelésének fenti módozatait alkalmazzuk 
valamennyi használatban lévő bizonyítványfajta esetében. 
 

13.4. 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 is történhet. 
A vizsgák letétele első ízben azoktól követelhető meg, akik a 2004/05-ös tanévben kezdték meg tanulmányaikat 
az 1. alapfokú évfolyamon. 

14. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELVEK 

A tanuló és tanulói közösségek, osztályok, művészeti csoportok szorgalmában, tanulmányi munkájában elért 
magas színvonalú, kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk oktató-nevelő 
munkájában. 
A tanuló kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet. 
Jutalmak formái: 

 szaktanári, intézményvezetői dicséret 
 oklevél 
 aranyérem  
 az év zene/énekkari tagja (fúvós, vonós, kórus) 
 tanszak kiváló tanulója érem 
 tárgyjutalom 
 felterjesztés az Érd Kiváló Diákja plakettre 

 
Szaktanári dicséret adható: a tanévben több alkalommal a rendszeres, eredményes felkészülésért, kiemelkedő 
haladásért, egy-egy feladat példamutató elvégzéséért. 
Intézményvezetői dicséret adható: az iskolának dicsőséget hozó, jelentős nemzetközi, országos, területi, megyei, 
regionális versenyen, fesztiválon vagy más fontos közreműködésben elért kiemelkedő sikerért, eredményért, 
valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi eredményért. 
Tanulói közösségek, csoportok jutalmazásának alapelvei: 
A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, tanszaki közösségek, együttesek is részesülhetnek 
intézményvezetői dicséretben, csoportos jutalmazásban. Az odaítélés elvei az egyéni jutalmazásokhoz hasonlóak. 

15. TANKÖNYVEK, SEGÉDANYAGOK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágára vonatkozó hivatalos tankönyvjegyzék nincs. Az alkalmazott 
tankönyvek, kották kiválasztása a szaktárgyak tantervében található ajánlott szakirodalom figyelembevételével 
történik.  
A művészeti oktatás területén is bővülő tendencia mutatkozik a tankönyvkínálatban, ezért az ajánlott tananyagok, 
kották listája a tanuló és a pedagógus igénye szerint, illetve a megjelenések függvényében bővülhet.  
Több szakirányú, szakmai könyv már könyvtárunk birtokában van; pályázatok, támogatások 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:  
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AZ OKTATOTT TANTÁRGYAK TANTERVEI 
 
A tantervek terjedelmük miatt külön dokumentumban tekinthetők meg. A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
munkaközösségei/tanszakai elfogadják az „Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja” mellékleteiben található 
tanszakok, tantárgyak követelményeit és tantervi programjait. Tanterveink kiegészülnek az SNI furulya, SNI 
szolfézs, zenei munkaképesség-gondozás helyi tantervekkel. 
 
 
A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában tanított tantárgyak tanterveinek jegyzéke: 
 
 Klasszikus zene 
 Fafúvós tanszak: furulya, SNI furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
 Rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 
 Akkordikus tanszak: harmonika, gitár, ütő     
 Billentyűs tanszak: zongora 
 Vonós tanszak: hegedű, gordonka 
 Vokális tanszak: magánének  
 Zeneismeret:  szolfézs kötelező, szolfézs, SNI szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus 
 Zenei munkaképesség-gondozás 
 
 Népzene 
 Pengetős tanszak: citera    
 Zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező 
  népzenei ismeretek 
  néprajz   
 
 Jazz-zene 

Rézfúvós tanszak:  jazz-trombita, jazz-harsona 
Billentyűs tanszak:  jazz-zongora, zongora melléktárgy 
Pengetős tanszak: jazz-gitár, jazz-basszusgitár 
Ütős tanszak:  jazz-dob 
Zeneismeret tanszak: jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet 
Kamarazene tanszak: zenekari gyakorlat 

 
 Elektroakusztikus zene 
 Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 
 Kamarazene tanszak:  kamarazene  
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JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) helyiségeiről és egészség- és munkavédelmi 

eszközeiről 
 

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

2 I. HELYISÉGEK 

3 Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés 

4 tanterem székhelyen és telephelyen az iskola 
munkarendje, valamint az egyes 
művészeti ágaknál meghatározottak 
szerint 

 

5 intézményvezetői iroda iskola székhelyén, iskolánként 
(székhelyen, telephelyen) 1 

 

6 intézményvezető-helyettesi iroda ha az iskolában az intézményvezető 
helyettes alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen, telephelyen) 1 

Az intézményvezetői irodával 
együtt is kialakítható, ha azt a 
helyiség mérete lehetővé teszi. 

7 tagintézmény- 
intézményegységvezető- 
helyettesi iroda 

ha az iskolában a tagintézmény-, 
intézményegységvezető-helyettes 
alkalmazása 

 

  kötelező, iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

8 iskolatitkári iroda ha az iskolában az iskolatitkár 
alkalmazása kötelező, 1 iskolánként 
(székhelyen) 1 

 

9 nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen) 1  

10 könyvtár (adattár) iskolánként (székhelyen) 1 a művészeti könyvek, 
segédkönyvek, kották, 
hanglemezek és egyéb hangzó 
anyagok, diafilmek, valamint 
további módszertani eszközök és 
taneszközök elhelyezésére - saját 
épülettel rendelkező intézmény 
esetében. 

11 II. Kiszolgálóhelyiségek 

12 szertár, raktár (hangszertár, jelmeztár) iskolánként 1 Művészeti áganként biztonsági 
felszereléssel, a 
hangszerfajtáknak, jelmezeknek, 
díszleteknek, színpadi és 
cirkuszművészeti kellékeknek, 
rekviziteknek, képző- és 
iparművészeti tárgyaknak, 
anyagoknak biztonságos 
tárolására. 

13 saját épülettel rendelkező intézmény 
esetében, amennyiben az kialakítható 
aula (előtér, várakozó) 

iskolánként (székhelyen és telephelyen) 
1 

Porta, várakozóhelyiség és a 
ruhatár funkcióját is betöltheti. 

14 saját épülettel rendelkező intézmény 
esetében, amennyiben az kialakítható 
porta 

iskolánként (székhelyen) 1 Szükség esetén az előtérben is 
kialakítható. 

15 személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), férfi és női 1-1 

Alkalmazotti létszám 
figyelembevételével. 
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16 tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, fiú és lány 1-
1 

Tanulói létszám 
figyelembevételével. 

17 öltöző, zuhanyzó iskolánként (székhelyen és telephelyen) 
fiú és lány 1-1 

Saját épülettel rendelkező 
intézmény esetében. 

18 saját épülettel rendelkező intézmény 
esetében, amennyiben az kialakítható 
elsősegély helyiség 

iskolánként 1 Lehetőség szerint külön 
helyiségként. 

19 4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK 

20 4.1.1. ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

21 Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés 

22 egyéni és kiscsoportos órák tanterme létszámának figyelembevételével, az 
iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott egyéni és 
kiscsoportos foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a fúvós és az ütőhangszerek, a 
jazz-zene és az elektroakusztikus 
oktatására használt helyiségek 
hangszigetelése, valamint az 
alapvető akusztikai szempontok 
figyelembevétele szükséges; 
100 tanulónként min. 4 terem 

23 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 
is lehetnek; 
100 tanulónként min. 2 terem 

24 hangversenyterem csatlakozó 
helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra 
létesített (többcélú hasznosítás 
szempontjai szerint kialakított), 
nagyméretű terem is, 
amennyiben a hangversenyterem 
funkciójának megfelel 

  

1 5. ÓVODA, ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZEI 

2 étel-mintavétel készlet óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

Amennyiben étel kiosztása 
folyik. 

3 elsősegélyláda óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A közegészségügyi előírások 
szerint. 

4 gyógyszerszekrény (zárható) óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

A közegészségügyi előírások 
szerint. 

5 amennyiben a betöltött 
munkakörben a viselete előírt 
vagy javasolt, munkaruha 

külön jogszabályban 
meghatározottak szerint 

 

6 tűzoltó készülék az érvényes tűzvédelmi 
szabályok szerint 

 

  

Az iskola helyi tantervei tartalmazzák a szaktárgy oktatásához szükséges speciális eszközök listáját. 
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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 a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot 
alakíthat ki. 
 
 
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   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.) 
 Az intézményvezető engedélyével és 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. 



Érdi Tankerületi Központ PA0501 – Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  
PEDAGÓGIAI PROGRAM  

2022 

76 

 

 
Elégtelen osztályzat esetén: A vizsgabizottság döntése alapján ……….tárgyból tanulmányait nem folytathatja. 
 
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/intézményvezetői 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, JAVÍTÁS 

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 zenei középiskolai felvételi esetén.) 
 
 


