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RÉGI_2020 ELŐTTI KERETTANTERVEK 

2.90. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II.  - (FAFÚVÓS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (fafúvós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 
10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 
11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 
12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 
5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 
Ögy.  160 óra 
Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  
1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 
Ögy.  160 óra 
2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 
Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 4 8 1 4 1 4 11,5 19,5 8 23 11,5 19,5 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11568-16 Klasszikus hangszeres 
zenész tevékenysége  

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   3   3   3 

Korrepetíció fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

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

Szolfézs fő szakképesítés   2   2   1   1   2   2   2 

Zeneelmélet fő szakképesítés 1   1   1   1   2   2   2   

Zenetörténet fő szakképesítés     3           2   2   2   

Zenekar/kórus fő szakképesítés   2   2           2   2   2 

Kamarazene fő szakképesítés       1           1   1   1 

Népzene fő szakképesítés                 2       2   

Hangszerismeret fő szakképesítés                   1   1   1 

Ritmusgyakorlat fő szakképesítés                   1   1   1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                   1       1 
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Zenei munkaképesség 
megőrzése fő szakképesítés                   2   2   2 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                   4,5   9   4,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés fő szakképesítés                 3   4   3   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

Zenekar helyi 
tanterv szerint 

        2   2               
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Kamarazene helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

9. 10. 11. 12. 

Sz
ak

gi
m

ná
ziu

m
i k

ép
zé

s  
9 -

12
. o

. ö
ss

ze
s ó

ra
sz

ám
a 

Ne
m

 a
 fő

sz
ak

ké
pe

sít
és

re
 

fo
rd

íta
nd

ó 
ór

ak
er

et
 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
12

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

5/13. 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
13

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a  

1/13. 2/14. 

A 
ké

t é
vf

ol
ya

m
os

 sz
ak

ké
pz

és
 

ös
sz

es
 ó

ra
sz

ám
a 

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

A 
fő

 sz
ak

ké
pe

-
sít

és
re

 v
on

at
ko

zó
:  Összesen 

A 
ta

nt
ár

gy
 

ka
pc

so
ló

dá
sa

 36 252 144 288 36 144 31 124 

1488 433 1055 

356 605 

2015,5 

288 828 356 605 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 603 óra (27,7%) 
  

644 óra (28,8%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1412,5 óra (72,3%) 1432,5 óra (71,2%) 

11
49

9-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 II
.  

Foglalkoztatás II. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése                 0 4   4 0 0 4 0 4 
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Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 
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11
49

8-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tt

sé
gi

re
 

ép
ül

ő 
ké

pz
és

ek
 e

se
té

n)
 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

11
56

8-
16

 K
la

ss
zik

us
 h

an
gs

ze
re

s z
en

és
z t

ev
ék

en
ys

ég
e 

 Főtárgy 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 
Korrepetíció 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Kötelező zongora 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Szolfézs 0 72 0 72 0 36 0 31 211 0 211 0 62 273 0 72 0 62 134 
Zeneelmélet 36 0 36 0 36 0 31 0 139 0 139 62 0 201 72 0 62 0 134 
Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 
Zenekar/kórus 0 72 0 72 0 0 0 0 144 0 144 0 62 206 0 72 0 62 134 
Kamarazene 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 36 0 31 67 0 36 0 31 67 
Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Hangszerismeret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Ritmusgyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Kötelező hangszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 
Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 139,5 0 324 0 140 463,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 93 144 0 93 0 237 
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11
88

7-
16

 K
ul

tu
rá

lis
 p

ro
gr

am
 é

s p
ro

je
kt

 
sz

er
ve

zé
se

 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
- É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 36 0 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 

11
88

6-
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek

 

Előadó-művészet 
történet  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
- É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészet 
történet  

            31   31     31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                0     0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés                 0     0 0 0 0 0 0 

Ág
az

at
i s

za
km

ai
 

ko
m

pe
te

nc
iá

k 
er

ős
íté

se
 

Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v 
sz

er
in

t  0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Zenekar 0 0 0 0 72 0 62 0 134 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 
zenekar         72   62   134     134 0 0 0 0 0 
Kamarazene 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
kamarazene         36   31   67     67 0 0 0 0 0 



11 
 

 
 

3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

1.3. Témakörök 
1.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

1.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

1.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

2.3. Témakörök 
2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
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megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11568-16 azonosító számú 

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11568-16 azonosító számú Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK                
Felismeri a funkciós zene harmóniáit x x x x x   x x       x   x x 
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x    x x   x x             x 

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 
diktálás után 

     x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza      x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x x x     x x     x x   x   

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 
kezeli 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 
biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x x       x x       x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 
intonációra 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű zeneműveket kifejező hangon szólaltatja meg, 
stílushűen adja elő 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x  x x x x             x   x x 
Képes hosszú időn át koncentrálni x x x x   x x x       x   x   
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x       x x     x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK                
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén)        x                   x 
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x x x     x x x     x   x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű művek előadásához szükséges technikai 
felkészültség 

x x x       x x       x   x   

Dinamikailag árnyalt, kifejező hang x x x       x x       x   x   
Ritmikailag és tempótartásban pontos, stílusos előadás x x x       x x       x   x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x x                 x   x   
Előadóművészeti gyakorlat x x x       x x x     x   x   
Saját hangszerének, műfajának alapvető irodalma x x x                      x   
Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén)    x x x                 x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK                
Hangszerkezelési készség (manuális készség) x x x       x x     x x   x   
Előadói készség x x x       x x     x x   x   
Ritmus-, tempóérzék x x x       x x     x x   x   
Zenei halláskészség x x x x x   x x     x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                
Rugalmasság            x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                
Empatikus készség x x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség            x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

3. Főtárgy tantárgy 371 óra/201 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör ellátására 
valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a felsőoktatásban való 
tanulmányok folytatására. 

 
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy 
ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. 
Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
3.3. Témakörök 

3.3.1. Hangképzés, skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 
A hangképzés keretében elsajátítandó a helyes testtartás, légzéstechnika, levegővezetés és 
kiegyenlített hangminőség.  
Kitartott hangok gyakorlása (később esetleg csak esetenkénti ellenőrzéssel). 
Az összes dúr és moll skála, hangszerenként eltérő variációkban, a hangszer sajátosságának 
megfelelően. 
A hangképzés, skálázás folyamán az esetleges légzési, száj-, kéz-, hangszer- és testtartási hibák 
kijavítása. 
A helyes, diferenciált hangindítás kidolgozása. 
 
Fuvola 
Köhler:  Etűdök fuvolára op. 33, I-II-III. kötet 
   30 virtuóz etűd op. 75, I-II. kötet 
Eördögh:  Technikai olvasógyakorlatok I-II. kötet 
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Moyse-Berbiguier: 18 etűd 
   11 nagy etűd 
Wehner:  12 nagy etűd 
Bach:   24 stúdium 
Tomasewszky: Etűdök III-IV. Kötet 
Andersen:  24 etűd op.15 
 
Oboa 
Sellner:  Etűdök 
Luft:   Etűdök 
Giampieri:  Napi gyakorlatok (magasabb évfolyamon dupla nyelvvel is) 
Ferling:  48 etűd 
Mille:   10 etűd 
Nazarov:  Etűdök 
 
Klarinét 
Kovács:  Mindennapos skálagyakorlatok 
Cavallini:  18 Caprices 
Jean-Jean:  Etűdök I-IV. kötet 
Kröpsch:  Etűdök I-IV. kötet 
Gambaro:  20 caprices 
Klosé:   15 etűd 
   Karakterisztikus etűdök 
 
Fagott 
Hara   Fagottiskola I-II. 
Weissenborn:  Fagottiskola I-II. 
Neukirchner:  Gyakorlatok 
Ozi:   42 etűd 
Milde:   Skálaiskola 1-20. 
   Koncertetűdök 1-50. 
Jacobi:   6 etűd 
Oromszegi:  10 modern etűd 
 
Szaxofon 
Klosé:   25 exercices journaliers 
Ferling-Mule:  60 etűd 
Giampieri:  Etudes 
Sellner:  Etudes 
Karg-Elert:  25 capricen und Sonate op.153 
Bozza:   12 etudes-caprices op.60. 
 
Furulya - Blockflöte 
Collette:  12 melodikus gyakorlat 
Staeps:   Das Tägliche Pensum 
   Metodische Übungen  
Winterfeld:   Zwölf Etüden für Altblockflöte 
   Technische Studien für Altblockflöte  
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Linde:    Neuzeitliche Übungsstücke 
Brüggen:   5 etűd 
Keunig:   12 difficult studies 
Eyck:    Der Fluyten Lust-Hof I-III. Kötet (1646) 
Bali:    A barokk díszítés iskolája 
The Division Flute (1708) 
The Baroque Solo Book (I. fejezet)skola  
Verrimst:   25 etűd 

 
3.3.2. Szonáták, versenyművek 

Fuvola 
Händel:  Tizenegy szonáta válogatva 
Telemann:  12 szólófantázia és methodikus szonáták  
Mozart:  Könnyű szonátái K. 10-14 
C. Pl. E. Bach:  Szonáták (válogatás) 
J. S. Bach:  C-dúr szonáta 
Dávid Gy.:  Szonáta 
Vivaldi:  Concertók op. 10 (a könnyebbek: D-dúr „A pacsirta”, G-   
 dúr, „kis” F-dúr) 
Gluck:   G-dúr fuvolaverseny 
Pergolesi:  G-dúr fuvolaverseny és g-moll koncert 
Vivaldi:  F-dúr fuvolaverseny op. 10 no. 5 
   F-dúr fuvolaverseny („Tengeri vihar”) op. 10 no. 1 
M. Haydn:  D-dúr fuvolaverseny 
Quantz:  Versenyművek (A-dúr, D-dúr, G-dúr) 
Devienne:  e-moll szonáta, Versenyművek (G-dúr, D-dúr) 
Rösler-Rosetti: D-dúr fuvolaverseny 
Hoffmeister:  D-dúr koncert 
Devienne:  Versenyművek 
Stamitz:  G-dúr koncert 
Chaminade:  Concertino 
Mozart:  C-dúr Andante K. 315 
Quantz:  G-dúr fuvolaverseny   
Quantz:  Versenyművek 
 
Oboa 
Vivaldi:  C-dúr concerto (P44, RV 451), a-moll concerto (RV463) 
Albinoni:  B-dúr concerto, D-dúr concerto 
Cimarosa:  Concerto 
Marcello:  Concerto 
Telemann:  a-moll szonáta 
Haydn:   C-dúr oboaverseny 1. tétel 
 
Klarinét 
Tartini:  Concerto 
Stamitz:  B-dúr koncert 
   Esz-dúr koncert 
Pleyel:   B-dúr koncert 
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Donizetti:  Concertino 
Kozeluch:  B-dúr koncert 
Mercadante:   Koncert 
Kramar:   Koncert 
Honegger:  Szonatina 
Saint-Saëns:  Szonáta 
Weber:   f-moll koncert 
Arnold:  Szonatina 
Crussel:  B-dúr koncert 
Poulenc:  Szonáta 
Hindemith:  Szonáta 
 
Fagott 
Vivaldi:  a-moll fagottverseny 
   d-moll fagottverseny 
Telemann:  a-moll szonáta 
Marcello:   e-moll szonáta 
   F-dúr szonáta 
   G-dúr szonáta 
Stamitz:  F-dúr fagottverseny 
Suchanek:  Concertino 
J. Chr. Bach:  Esz-dúr fagottverseny 
Vogel:   B-dúr fagottverseny 
Rösler-Rosetti: B-dúr fagottverseny 
 
Szaxofon 
Eccles:   Szonáta 
Creston:   Szonáta 
Glazunov:   Concerto 
Guilhaud:   Koncert No 1. 
Tscherepine:   „Sport”-szonáta 
Fasch:    Szonáta 
Hindemith:   Szonáta 
 
Furulya – Blockflöte 
Baston:  6 koncert 
Bitti:    4 szonáta 
Babell:   12 szonáta op.1 
Fesch:    6 szonáta 
Händel:   6 szonáta 
Pepusch:  6 szonáta  
Valentine:   12 szonáta op. 2 
Schickhardt:   6 szonáta op.1, op. 17 
Telemann:   7 szonáta 
Telemann:   12 duó és 12 kánonszonáta 
Veracini:  12 szonáta 
Woodcock:  G-dúr koncert 
Vivaldi:   6 koncert op. 10  
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Sammartini:   F-dúr koncert 
Loeillet:   24 szonáta op. 1, op. 3 
Marcello:   12 szonáta op. 2 
Fontana:  6 szonáta 
Bresgen:   Sonatine  
Badings:   Sonata 
Poser:    Sonatine  

 
3.3.3. Előadási darabok 

Fuvola 
Doppler:  Berceuse 
Bartók:  Három csíkmegyei népdal 
Fauré:  Fantázia 
Enescu:  Cantabile et Presto 
Georg Hüe:  Fantázia 
Gaubert:  Ballada 
   Noktürn és allegro scherzando 
Ibert:   Pieces 
   Jeux 
Mező:  Szvit 
Kocsár:  Capriccio 
Reinecke:  Ballada 
Sáry J. :   Arion éneke 
 
Oboa 
Schumann:  3 románc 
Bartók:  3 csíkmegyei népdal 
Bozza:  Conte pastorale 
Hummel:  Bevezetés, téma és variációk 
 
Klarinét 
Weber:  Bevezetés és allegro 
Barat:  Szláv dal 
   Romantikus fantázia 
Vaszilenko:  Keleti táncok 
Bartók:  Három csík megyei népdal 
Busser:  Aragon 
Gade:  Fantáziadarabok 
Penderecki:  Három miniatűr 
Pierné:  Canzonetta 
Cavallini:  Adagio és tarantella 
Lefebvre:  Fantasie caprice 
Schumann:  3 románc 
Weiner:  Peregi verbunk 
Lutoslawski:  Táncprelűdök 
Kovács:  Hommages 
Schumann:  Fantasiestücke 
Sutermeister: Capricco 
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Fagott 
Kodály:  Epigrammák 
Kósa:   Négy könnyű darab 
Mirosnyikov: Scherzo 
Bozza:  Burlesque 
Bozay:  Két régies darab 
Kocsár:  Dialoghi 
Wischendorf: Téma variációkkal 
Pécsi:  Dörmögő Dömötör 
 
Szaxofon 
Ravel:   Habanera 
Glinka:   Vocalise 
Debussy:   Arabesque 
Bozza:   Ária 
Chailleux:   Andante és allegro 
Singelée:   Solo de concert  
   Fantasie brillante 
Demersseman:  Fantasie 
Francaix:   Öt egzotikus tánc 
Grovlez:   Sarabande és allegro 
Rossini:   Cavatina 
Jolivet:   Fantasie-impromtue 
Bozza:   Olasz fantázia 
 
Furulya – Blockflöte 
Frescobaldi:  5 canzona 
Telemann:   a-moll szvit,  
Hotteterre:   szvitek  op.2, op.5 
Dieupart:   6 szvit 
Boismortier:   6 szvit op. 35 
Krähmer:   Variációk op.24, op.35 
Linde:   Amarilli mia bella  
Poser:   sieben Bagatellen 
Vetter:   Il Flauto dolce ed acerbo 
Werdin:   Concerto  
Staeps:   Virtouse Suite 
Kerek:   3 miniatűr, Partita 
Cooke:   Inventionen 
 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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4. Korrepetíció tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A korrepetíció a főtárgyi oktatás szoros kiegészítője, egymás nélkül egyik sem tudja 
maradéktalanul betölteni funkcióját. A főtárgyórán egyedül megszólaltatott, elsősorban 
technikai oldalról megközelített zeneművet a zongora szólamának hozzáadásával fejleszti tovább 
tanár és tanuló. Az új körülmények megmutatják az addig elért eredményeket, egyúttal a 
továbbhaladás irányát is kirajzolják. 
A témakörök és azok részletezése megegyeznek a főtárgynál olvashatókkal. 
 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A főtárggyal kapcsolatos tartalmakon kívül a kamarazenénél jelölt ismeretek szükségesek. 
 

4.3. Témakörök 
4.3.1. Szonáták, versenyművek 

L. 3.3.2 
 

4.3.2. Előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

5. Kötelező zongora tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 

 
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
5.3. Témakörök 
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5.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 
Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
5.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
5.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

6. Szolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
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A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

6.3. Témakörök 
6.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

6.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 
Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 

 
6.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
6.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
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zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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7. Zeneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 

 
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

7.3. Témakörök 
7.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
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törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
7.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 
 

7.3.3. A continuo-játék alapjai 
Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 
hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
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- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

8. Zenetörténet tantárgy 206 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
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léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

8.3. Témakörök 
8.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
8.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
8.3.3. Zenehallgatás 
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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9. Zenekar / Kórus tantárgy 206 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneirodalom tantárgy kellő 
ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig 
megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, a csoportos ritmikai és artikulációs 
megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási 
készséget erősítik. 

 
9.3. Témakörök 

9.3.1. Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata 
Vonós-, szimfonikus zenekar  

Vivaldi:   Koncertek 
Händel:   Vízizene 
    Tüzijáték-szvit 
    Concerto grossók 
Corelli:   Concerto grossók 
Albinoni:  Concerto grossók 
 
Fúvószenekarok 

Weber:   Bűvös vadász – nyitány 
Rossini:   Tolvaj szarka – nyitány 
Strauss:   Denevér – nyitány 
Shostakovich:  Jazz-szvit 
Brahms:   Ünnepi nyitány 
Brahms:   Magyar táncok 
Dvorak:   Szláv táncok 
Berlioz:   Rákóczi induló 
 
Kórusok 

Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
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Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
9.3.2. Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Haydn:   Korai szimfóniák 
    További szimfóniák tudásszint szerint 
Mozart:   Serenata nocturno 
Beethoven:  Kontratáncok 
    Német táncok 
    II. szimfónia 
    IV. szimfónia 
    (I. szimfónia) 
 
Fúvószenekarok 

Holst:   Szvit I, II. 
Mendelssohn:  Ouverture for winds 
Gregson:  Festivo 
Jacob:   Ballad 
    Suite 
Reed:   El camino real 
Roost:   Rikudim 
    Olympica 
deHaan:   Oregon 
Sparke:   Jubilee Ouverture 
 
Kórusok 

Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
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    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 

 
9.3.3. Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Sibelius:   Valse triste 
Schubert:  Katonainduló 
Dvorak:   Szláv táncok 
Grieg:   Holberg-szvit 
Brahms:   Magyar táncok 
Sugár:   Rondó 
Kókai:   Verbunkos 
Weiner:   1. Divertimento 
Bartók:   Magyar képek 
Farkas F:  Partita alla Ungharesca 
 
Fúvószenekarok 

Hidas:   Fantázia és fuga 
    Tutti-frutti 
    Capriccioso 
    Musica festiva 
Ránki:   Pomádé király új ruhája 
Lendvay:  Scherzo 
Farkas:   Üveges tánc 
Bogár:   Hellas 
Dubrovay:  Berregő-polka 
 
Kórusok 

Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
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    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

10. Kamarazene tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje hangszerének nem szólóművekből álló 
irodalmát is, képes legyen partnereire figyelve, velük együttműködve művészi színvonalon 
kamaraművek előadására. Fokozott figyelmet igényel a tanuló ritmikai és intonációs fejlesztése, 
amelynek révén alkalmassá válik megszerzett tudását a zenekari munkában is alkalmazni. 
 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneelmélet tantárgy 
harmónia-felismerési gyakorlata elengedhetetlen a kamarazenében szükséges intonációhoz. 
 

10.3. Témakörök 
10.3.1. Barokk művek 

Händel:   Triószonáták 
Corelli:   Triószonáták 
Barokk triószonáták (Pejtsik Árpád közreadása) 
Telemann:   D-dúr szonáta gordonkára és continuora 
Bach:    G-dúr trió 
Pergolesi:   G-dúr,  
   B-dúr trió 
Vivaldi:   C-dúr,  
   G-dúr trió 
Corelli, Vivaldi, Händel: La Folia 
Pachelbel:   D-dúr kánon 
 



42 
 

10.3.2. A bécsi klasszika és romantika művei   
Mozart:   A-dúr hegedű-zongora szonáta 
Mozart:  e-moll hegedű-zongora szonáta 
Haydn:  Zongorás triók 
Mozart:   g-moll zongoranégyes 
Beethoven:   c-moll zongoratrió 
Négy évszázad triói (Pejtsik Árpád közreadása) 
   3 szonatina hegedűre és zongorára 
Offenbach:   Gran Duo concertant op.34 No.1 
Schumann:   3 hegedű-zongora szonáta 
Dvorák:  Dumky-trió 
Mendelssohn:  d-moll trio 
 

10.3.3. XX. századi művek 
Bartók kamaraművei 
Poulenc:   Sextett (fl.ob.kl.cor.fg. + zongora) 
Dohnányi:   Zongoraötös 
 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

11. Népzene tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
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fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

11.3. Témakörök 
11.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
 

11.3.2. Népművészet, népszokások 
Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

11.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 
A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

12. Hangszerismeret tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangszerismeret tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet kapjon hangszeréről. 
Ismerje kialakulásának történetét, tudja hangszercsaládba sorolni, legyen tisztában 
működésének fizikai elvével, és képes legyen a legalapvetőbb állagmegóvási-karbantartási 
munkák elvégzésére is. Minden olyan információ birtokába kell juttatni a növendéket, amivel 
hangszerét hosszú távon is biztonságosan, annak állapotát megőrizve tudja használni. 
 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek működésének megértésében a fizika tantárgy segít. A hangszertörténet a 
művészettörténettel rokon. 
 

12.3. Témakörök 
12.3.1. A hangszer működésének alapvető fizikai ismeretei 

A hangszer működésének fizikai alapjai 
Alapvető hangtani ismeretek 
A hangszerek osztályzása a hangkeltés módja szerint 
A hangszerre jellemző hangképzés fizikai vetületei 
 

12.3.2. Hangszertörténet 
A hangszer kialakulása 
Rokon hangszerek 
A hangszerépítés története, helyzete napjainkban 
A hangszer tartozékai, kiegészítői 
 

12.3.3. Alapvető karbantartási ismeretek 
A hangszer felépítésének megismerése 
A hangszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalók elsajátítása 
Alapvető javítási módok elsajátítása (balesetveszélyes állapotok elhárítása, 
sürgős/halaszthatatlan helyzetek orvoslása, stb.) 
 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

12.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

13. Ritmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

13.1. A tantárgy tanításának célja 
A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
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tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

13.3. Témakörök 
13.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
 

13.3.2. Készségfejlesztés írásban 
Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

13.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 
A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

13.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 
A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
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13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

13.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

14. Kötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alaphangszeréhez kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés 
tágítja a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire 
valamint az adott tanuló tudásszintjére is.  
Javasolt hangszerek: 
 
hegedű:  kötelező brácsa 
zongora:   csembaló vagy orgona 
fúvósok:   zenekari váltóhangszerek 
vonósok:  gambák 
bármely szak: ütő 
   furulya/blockflöte 
 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hang¬technikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

14.3. Témakörök 
14.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

14.3.2. Technikai gyakorlatok 
A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
skálák 
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etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

14.3.3. Előadási darabok 
A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
 

14.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 
A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló. 
 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

14.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

15. Zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

15.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
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segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

15.3. Témakörök 
15.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
 

15.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 
Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

15.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 
Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
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A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

15.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

16. Kreatív önfejlesztés tantárgy 139,5 óra/463,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

16.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

16.3. Témakörök 
16.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

16.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 
L. 3.3.2 
 

16.3.3. Versenyművek, előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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16.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

17. Komplex elméleti fejlesztés tantárgy 93 óra/237 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

17.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

17.3. Témakörök 
17.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

17.3.2. Zeneművek formatani elemzése 
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

17.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

17.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel     x x 

Kampányokat szervez     x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

    x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x     
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x     

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x     

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x     

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x     

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x     

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x     

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x     

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai     x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei     x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció     x x 
Rendezvény költségvetési terve     x x 
Rendezvény forgatókönyve     x x 
Közönségkapcsolati feladatok     x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások      x x 

Szerzői jogi alapismeretek     x x 
Szerződések jogi alapjai     x x 
Rendezvény értékelése     x x 
Kampányszervezés     x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv     x x 
Projekt és projektszervezet x x     
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x     
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x     

Projektdokumentumok x x     
Tervlezárás és kockázatelemzés x x     
Nyilvántartás x x     
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x     

Projektmonitoring x x     
Nyomon követési eljárások x x     
Eltérések elemzése x x     
Beavatkozások meghatározása x x     
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés     x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség   x   x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság   x   x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás   x   x 
Kapcsolatteremtő készség   x   x 
Segítőkészség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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18. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

18.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

18.3. Témakörök 
18.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
18.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
18.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
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• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
18.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

18.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

19. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

19.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

19.3. Témakörök 
19.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
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• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
19.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
19.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

19.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

20. Rendezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

20.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 
20.3. Témakörök 
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20.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 
 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
20.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
20.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
20.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

20.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

21. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

21.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 
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21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
21.3. Témakörök 

21.3.1. Forgatókönyvírás 
 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
21.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
21.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

21.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb 
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak 
és előadóinak ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 
alapvető jellemzőinek ismerete 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 
művészettörténeti korszakokban 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az előadás, 
rendezvény szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető 
technikai feltételek ismerete 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 
színművészet, táncművészet és zeneművészet) 
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 
előadóinak életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 
alkotásai 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 
legjellemzőbb helyszínei 

  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 
feltételei 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség   x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság   x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség   x x 
Kommunikációs rugalmasság x   x 
Nyitott hozzáállás x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x   x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

22. Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

22.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó 
Zenetörténet tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

22.3. Témakörök 
22.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
22.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
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elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
22.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

22.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

23. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

23.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

23.3. Témakörök 
23.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
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ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
23.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

23.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

24. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

24.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
24.3. Témakörök 

24.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
- előadásmód 
- technikai feltételek 
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24.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

24.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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25. Zenetörténet tantárgy 67 óra 
 

25.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 7. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 7. tantárgy. 
 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

25.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

25.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

26. Zenekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

26.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

26.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

26.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

27. Kamarazene tantárgy 67 óra 
 

27.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 10. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Minden részlet: l. 10. tantárgy. 
 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

27.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

27.4. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.91. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. – (RÉZFÚVÓS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (rézfúvós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 
Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
 



71 
 

1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 4 8 1 4 1 4 11,5 19,5 8 23 11,5 19,5 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11568-16 Klasszikus hangszeres 
zenész tevékenysége  

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   3   3   3 

Korrepetíció fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

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

Szolfézs fő szakképesítés   2   2   1   1   2   2   2 

Zeneelmélet fő szakképesítés 1   1   1   1   2   2   2   

Zenetörténet fő szakképesítés     3           2   2   2   

Zenekar/kórus fő szakképesítés   2   2           2   2   2 

Kamarazene fő szakképesítés       1           1   1   1 

Népzene fő szakképesítés                 2       2   

Hangszerismeret fő szakképesítés                   1   1   1 

Ritmusgyakorlat fő szakképesítés                   1   1   1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                   1       1 
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Zenei munkaképesség 
megőrzése fő szakképesítés                   2   2   2 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                   4,5   9   4,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés fő szakképesítés                 3   4   3   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

Zenekar helyi 
tanterv szerint 

        2   2               
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Kamarazene helyi 
tanterv szerint 

        1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

9. 10. 11. 12. 

Sz
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ná
ziu

m
i k

ép
zé

s  
9 -

12
. o

. ö
ss

ze
s ó

ra
sz

ám
a  

Ne
m

 a
 fő

sz
ak

ké
pe

sít
és

re
 

fo
rd

íta
nd

ó 
ór

ak
er

et
 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
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5/13. 
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1/13. 2/14. 
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:  Összesen 
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ka
pc
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dá
sa

 36 252 144 288 36 144 31 124 

1488 433 1055 

356 605 

2015,5 

288 828 356 605 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 603 óra (27,7%) 
  

644 óra (28,8%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1412,5 óra (72,3%) 1432,5 óra (71,2%) 

11
49

9-
12

 
Fo
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 II
.  

Foglalkoztatás II. 

fő
 sz

ak
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sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése                 0 4   4 0 0 4 0 4 
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Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 
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 Foglalkoztatás I. 

fő
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és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 
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8-
16

 K
la

ss
zik
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an
gs

ze
re

s z
en

és
z t

ev
ék
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ég
e 

 Főtárgy 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 
Korrepetíció 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Kötelező zongora 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Szolfézs 0 72 0 72 0 36 0 31 211 0 211 0 62 273 0 72 0 62 134 
Zeneelmélet 36 0 36 0 36 0 31 0 139 0 139 62 0 201 72 0 62 0 134 
Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 
Zenekar/kórus 0 72 0 72 0 0 0 0 144 0 144 0 62 206 0 72 0 62 134 
Kamarazene 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 36 0 31 67 0 36 0 31 67 
Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Hangszerismeret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Ritmusgyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Kötelező hangszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 
Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 139,5 0 324 0 140 463,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 93 144 0 93 0 237 
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11
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7-
16

 K
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rá
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zé
se

 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
- É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 36 0 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 

11
88

6-
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek

 

Előadó-művészet 
történet  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
-  É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 0 0 0 31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészet 
történet  

            31   31     31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                0     0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés                 0     0 0 0 0 0 0 

Ág
az

at
i s

za
km

ai
 

ko
m

pe
te

nc
iá

k 
er

ős
íté

se
 

Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v 
sz

er
in

t  0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Zenekar 0 0 0 0 72 0 62 0 134 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 
zenekar         72   62   134     134 0 0 0 0 0 
Kamarazene 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
kamarazene         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
28. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

28.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

28.3. Témakörök 
28.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

28.3.2. Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

28.3.3. Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

28.3.4. Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

28.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
29. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

29.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

29.3. Témakörök 
29.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

29.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
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megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

29.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

29.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
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29.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11568-16 azonosító számú 

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11568-16 azonosító számú Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK                
Felismeri a funkciós zene harmóniáit x x x x x   x x       x   x x 
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x    x x   x x             x 

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 
diktálás után 

     x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza      x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x x x     x x     x x   x   

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 
kezeli 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 
biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x x       x x       x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 
intonációra 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű zeneműveket kifejező hangon szólaltatja meg, 
stílushűen adja elő 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x  x x x x             x   x x 
Képes hosszú időn át koncentrálni x x x x   x x x       x   x   
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x       x x     x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK                
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén)        x                   x 
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x x x     x x x     x   x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű művek előadásához szükséges technikai 
felkészültség 

x x x       x x       x   x   

Dinamikailag árnyalt, kifejező hang x x x       x x       x   x   
Ritmikailag és tempótartásban pontos, stílusos előadás x x x       x x       x   x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x x                 x   x   
Előadóművészeti gyakorlat x x x       x x x     x   x   
Saját hangszerének, műfajának alapvető irodalma x x x                      x   
Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén)    x x x                 x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK                
Hangszerkezelési készség (manuális készség) x x x       x x     x x   x   
Előadói készség x x x       x x     x x   x   
Ritmus-, tempóérzék x x x       x x     x x   x   
Zenei halláskészség x x x x x   x x     x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                
Rugalmasság            x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                
Empatikus készség x x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség            x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

30. Főtárgy tantárgy 371 óra/201 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

30.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör ellátására 
valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a felsőoktatásban való 
tanulmányok folytatására. 

 
30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy 
ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. 
Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
30.3. Témakörök 

30.3.1. Hangképzés, skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

A hangképzés keretében elsajátítandó a helyes testtartás, légzéstechnika, levegővezetés és 
kiegyenlített hangminőség.  
Kitartott hangok gyakorlása (később esetleg csak esetenkénti ellenőrzéssel). 
Az összes dúr és moll skála, hangszerenként eltérő variációkban, a hangszer sajátosságának 
megfelelően. 
A hangképzés, skálázás folyamán az esetleges légzési, száj-, kéz-, hangszer- és testtartási hibák 
kijavítása. 
A helyes, diferenciált hangindítás kidolgozása. 

 
 
Trombita 
Maggio:  Trumpet method 
Peters: Total Range 
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Colin: Advanced Lip Flexibilities 
Clarke: Skála-iskola 
Arban: La grande méthode complète 
Clodomir: Trombita-iskola I-V. 
Böhme: 24 melodic studies 
Brandt: 34 gyakorlat 
Wurm:   40 etüd 
Clodomir: Trombita-iskola I-V. 
Böhme: 24 melodic studies 
 
Kürt 
Lubik: Felhanggyakorlatok I-III. 
 Kantiléna-gyűjtemény 
Maxime-Alphonse: Etűdök I-III. 
Kopprasch: Etűdök I-II. 
Franz: Etűdök 
Müller: Etűdök I.  
 
Harsona 
Müller: Etűdök 
Kopprasch: 60 etűd 
Makovecz: Válogatott gyakorlatok I-II. 
Vobaron: Etudes 
Bordogni: Vocalises 
Bleger: 31 etudes 
 Caprices 
Blazevich Clef studies 
 Legato studies 
Grigoriev: Etűdök 
 
Tuba 
Bobo: A tubázás művészete 
Fink: Legato gyakorlatok II. kötet (B-tuba is) 
Kietzer: Tubaiskola II. kötet 
Blazsevics: 70 etűd I. kötet (B-tuba is) 
Kopprasch: 60 etűd I. kötet 
Stephanisin:  20 technikai etűd 
Senon: Válogatott etűdök 
 

30.3.2. Szonáták, versenyművek 

 
Trombita 
Albinoni:   g-moll szonáta  
   C-dúr szonáta 
P.Baldassare:  B-dúr szonáta 
Stoelcel:   B-dúr szonáta 
Hummel:   Sonatine 
   Esz-dúr trombitaverseny  
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Haydn:   Esz-dúr trombitaverseny  
Takács:   Sonata brere 
Tartini:   B-dúr szonáta 
Schelokov:  Koncert No 3. 
Arutjunjan:  Koncert 
Böhme:  f-moll concert 
 
Kürt 
Mozart:  D-dúr kürtverseny 
Mozart:  Esz-dúr koncert no. 3 
Mozart:  Esz-dúr koncert no. 2, II-III. tétel 
F. Strauss:  Kürtverseny II. tétel 
Rosetti:  Kürtverseny II. tétel 
Haydn:   Kürtverseny no. 2 
Rosetti:  Esz-dúr koncert I-III. tétel 
Hidas:   Kürtverseny III. tétel 
Loeillet:  Szonáta I-II. tétel 
Marcello:  a-moll szonáta 
   e-moll szonáta 
Saint-Saëns:  Koncert I-II. tétel 
 
Harsona 
Marcello:  6 szonáta 
Vivaldi:  Cselló-szonáták 
Loeillet:  szonáta-átiratok 
deFesch:  Cselló-szonáták 
Galliard:  Szonáták 
Sulek:   Sonata 
Serocki:  Sonatine 
Eccles:   g-moll szonáta 
Sachse:  Concertino 
Reiche:  B-dúr koncert 
Graefe:  B-dúr-koncert 
Novakowsky:  Koncert 
Rimszkij-Korszakov: Koncert 
Larsson:  Koncert 
 
Tuba 
Bach (Jacobs): g-moll gambaszonáta 
Marcello:  F-dúr szonáta no. 1, C-dúr szonáta no. 5 
Händel:  F-dúr szonáta (átirat hegedűről) 
Vivaldi:  a-moll concerto I. tétel 
Eccles:   g-moll szonáta (Lelong) 
Vivaldi:  a-moll szonáta (átirat csellóról) 
Händel:  F-dúr szonáta no. 8 (átirat fuvoláról) 
Bach (Jacobs): Esz-dúr szonáta (átirat fuvoláról) 
Mozart:  Kürtversenyek 
R. Strauss:  Kürtversenyek  
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Koetsier:  Koncert 
Gregson:  Koncert 
Lebegyev:  F-dúr koncert 
Lebegyev:  A-dúr koncert 
Vaughan-Williams: f-moll tubaverseny 
Hindemith:  Szonáta 

 
30.3.3. Előadási darabok 

 
Trombita 
Hummel:  Scherzo  
Händel:   Largo és Allegro 
Sahov:   Scherzino 
Bozza:  Badinage  
   Capriccio 
   Rustiques 
Barat:   Fantasia 
Desportes:   Bevezetés és Allegro 
Charlier:   Solo de concours 
Hanus:   Impromptu 
Saint-Saëns:   Fantázia 
Pauer:   Trompetina 
Porrino:  Preludio, Aria e Scherzo 
Presser:   Suite 
Arnold:   Fantasy 
Gedike:   Koncertetűd 
Böhme:   Tarantella 
Händel:  Ária és variációk 
Kreutzer:  G-dúr variáció 
Brandt:  Koncertdarab No2 
Enescu:   Legenda 
 
Kürt  
Grieg:  Tavaszi dal 
Stradella:  Ária 
Pergolesi:  Románc 
Beethoven:  Románc 
Schumann:  Álmodozás 
Mendelssohn: Tavaszi dal 
Wagner:  Walter dala 
Saint-Saëns:  Románc 
Lorenz:  Elégia 
Csajkovszkij: Őszi dal 
Glazunov:  Álmodozás 
Effinger:  Rondino 
Ravel:  Pavane 
Franz:  Dal szöveg nélkül 
F. Strauss:  Nocturno 
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Harsona 
Kurpinsky:  Kavatina 
Paudert:  Berühmte Aria 
De la Nux:  Solo de concours 
Saint-Saëns:  Cavatine 
Mazellier:  Solo de concours 
Guilmant:  Morceau Symphonique 
Weber:  Romance 
Pergolesi:  Sinfonia 
Defay:  Bach stílusában 
   Schumann stílusában 
Smita:  Koncert-ária 
 
Tuba 
Haddad:  Szvit 
Street:  Rondino 
Krotov-Blazsevics: Koncertetűd 
Lischka:  Három vázlat 
Krol:   Recitativo e Burla 
Kroepsch:  A pince mélyén 
Pergolesi:  Ária 
Telemann:  Adagio és Allegro 
Bach (Bell):  Ária és Bourrée (B-tuba is) 
Saint-Saëns:  Cavatina 
Sosztakovics: Adagio 
 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

30.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

31. Korrepetíció tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

31.1. A tantárgy tanításának célja 
A korrepetíció a főtárgyi oktatás szoros kiegészítője, egymás nélkül egyik sem tudja 
maradéktalanul betölteni funkcióját. A főtárgyórán egyedül megszólaltatott, elsősorban 
technikai oldalról megközelített zeneművet a zongora szólamának hozzáadásával fejleszti tovább 
tanár és tanuló. Az új körülmények megmutatják az addig elért eredményeket, egyúttal a 
továbbhaladás irányát is kirajzolják. 
A témakörök és azok részletezése megegyeznek a főtárgynál olvashatókkal. 
 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A főtárggyal kapcsolatos tartalmakon kívül a kamarazenénél jelölt ismeretek szükségesek. 
 

31.3. Témakörök 
31.3.1. Szonáták, versenyművek 

L. 3.3.2 
 

31.3.2. Előadási darabok 

L. 3.3.3 
 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

31.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

32. Kötelező zongora tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

32.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 

 
32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
32.3. Témakörök 

32.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 

Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
32.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
32.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
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Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

32.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

33. Szolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

33.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  

 
33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

33.3. Témakörök 
33.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
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biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

33.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 

Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 

 
33.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
33.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
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Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

 
33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

33.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

34. Zeneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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34.1. A tantárgy tanításának célja 

A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 

 
34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

34.3. Témakörök 
34.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
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érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
34.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 
 

34.3.3. A continuo-játék alapjai 

Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 
hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
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Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

34.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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35. Zenetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

35.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

35.3. Témakörök 
35.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
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nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
35.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
35.3.3. Zenehallgatás 

A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

35.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

36. Zenekar / Kórus tantárgy 206 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

36.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése. 

 
36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneirodalom tantárgy kellő 
ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig 
megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, a csoportos ritmikai és artikulációs 
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megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási 
készséget erősítik. 

 
36.3. Témakörök 

36.3.1. Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata 

Vonós-, szimfonikus zenekar  

Vivaldi:   Koncertek 
Händel:   Vízizene 
    Tüzijáték-szvit 
    Concerto grossók 
Corelli:   Concerto grossók 
Albinoni:  Concerto grossók 
 
Fúvószenekarok 

Weber:   Bűvös vadász – nyitány 
Rossini:   Tolvaj szarka – nyitány 
Strauss:   Denevér – nyitány 
Shostakovich:  Jazz-szvit 
Brahms:   Ünnepi nyitány 
Brahms:   Magyar táncok 
Dvorak:   Szláv táncok 
Berlioz:   Rákóczi induló 
 
Kórusok 

Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
36.3.2. Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek 

Vonós-, szimfonikus zenekar 
Haydn:   Korai szimfóniák 
    További szimfóniák tudásszint szerint 
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Mozart:   Serenata nocturno 
Beethoven:  Kontratáncok 
    Német táncok 
    II. szimfónia 
    IV. szimfónia 
    (I. szimfónia) 
 
Fúvószenekarok 

Holst:   Szvit I, II. 
Mendelssohn:  Ouverture for winds 
Gregson:  Festivo 
Jacob:   Ballad 
    Suite 
Reed:   El camino real 
Roost:   Rikudim 
    Olympica 
deHaan:   Oregon 
Sparke:   Jubilee Ouverture 
 
Kórusok 

Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 

 
36.3.3. Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek 

Vonós-, szimfonikus zenekar 
Sibelius:   Valse triste 
Schubert:  Katonainduló 
Dvorak:   Szláv táncok 
Grieg:   Holberg-szvit 
Brahms:   Magyar táncok 
Sugár:   Rondó 
Kókai:   Verbunkos 
Weiner:   1. Divertimento 
Bartók:   Magyar képek 
Farkas F:  Partita alla Ungharesca 
 
Fúvószenekarok 
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Hidas:   Fantázia és fuga 
    Tutti-frutti 
    Capriccioso 
    Musica festiva 
Ránki:   Pomádé király új ruhája 
Lendvay:  Scherzo 
Farkas:   Üveges tánc 
Bogár:   Hellas 
Dubrovay:  Berregő-polka 
 
Kórusok 

Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

36.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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37. Kamarazene tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

37.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje hangszerének nem szólóművekből álló 
irodalmát is, képes legyen partnereire figyelve, velük együttműködve művészi színvonalon 
kamaraművek előadására. Fokozott figyelmet igényel a tanuló ritmikai és intonációs fejlesztése, 
amelynek révén alkalmassá válik megszerzett tudását a zenekari munkában is alkalmazni. 
 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneelmélet tantárgy 
harmónia-felismerési gyakorlata elengedhetetlen a kamarazenében szükséges intonációhoz. 
 

37.3. Témakörök 
37.3.1. Barokk művek 

Händel:   Triószonáták 
Corelli:   Triószonáták 
Barokk triószonáták (Pejtsik Árpád közreadása) 
Telemann:   D-dúr szonáta gordonkára és continuora 
Bach:    G-dúr trió 
Pergolesi:   G-dúr,  
   B-dúr trió 
Vivaldi:   C-dúr,  
   G-dúr trió 
Corelli, Vivaldi, Händel: La Folia 
Pachelbel:   D-dúr kánon 
 

37.3.2. A bécsi klasszika és romantika művei   

Mozart:   A-dúr hegedű-zongora szonáta 
Mozart:  e-moll hegedű-zongora szonáta 
Haydn:  Zongorás triók 
Mozart:   g-moll zongoranégyes 
Beethoven:   c-moll zongoratrió 
Négy évszázad triói (Pejtsik Árpád közreadása) 
   3 szonatina hegedűre és zongorára 
Offenbach:   Gran Duo concertant op.34 No.1 
Schumann:   3 hegedű-zongora szonáta 
Dvorák:  Dumky-trió 
Mendelssohn:  d-moll trio 
 

37.3.3. XX. századi művek 

Bartók kamaraművei 
Poulenc:   Sextett (fl.ob.kl.cor.fg. + zongora) 
Dohnányi:   Zongoraötös 
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37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

37.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

38. Népzene tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

38.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

38.3. Témakörök 
38.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
 

38.3.2. Népművészet, népszokások 
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Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

38.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 

A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

38.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

38.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

39. Hangszerismeret tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

39.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangszerismeret tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet kapjon hangszeréről. 
Ismerje kialakulásának történetét, tudja hangszercsaládba sorolni, legyen tisztában 
működésének fizikai elvével, és képes legyen a legalapvetőbb állagmegóvási-karbantartási 
munkák elvégzésére is. Minden olyan információ birtokába kell juttatni a növendéket, amivel 
hangszerét hosszú távon is biztonságosan, annak állapotát megőrizve tudja használni. 
 

39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek működésének megértésében a fizika tantárgy segít. A hangszertörténet a 
művészettörténettel rokon. 
 

39.3. Témakörök 
39.3.1. A hangszer működésének alapvető fizikai ismeretei 

A hangszer működésének fizikai alapjai 
Alapvető hangtani ismeretek 
A hangszerek osztályzása a hangkeltés módja szerint 
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A hangszerre jellemző hangképzés fizikai vetületei 
 

39.3.2. Hangszertörténet 

A hangszer kialakulása 
Rokon hangszerek 
A hangszerépítés története, helyzete napjainkban 
A hangszer tartozékai, kiegészítői 
 

39.3.3. Alapvető karbantartási ismeretek 

A hangszer felépítésének megismerése 
A hangszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalók elsajátítása 
Alapvető javítási módok elsajátítása (balesetveszélyes állapotok elhárítása, 
sürgős/halaszthatatlan helyzetek orvoslása, stb.) 
 

39.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

39.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

40. Ritmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

40.1. A tantárgy tanításának célja 
A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

40.3. Témakörök 
40.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
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cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
 

40.3.2. Készségfejlesztés írásban 

Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

40.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 

A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

40.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 

A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
 

40.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

40.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

41. Kötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

41.1. A tantárgy tanításának célja 
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A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alaphangszeréhez kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés 
tágítja a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire 
valamint az adott tanuló tudásszintjére is.  
Javasolt hangszerek: 
 
hegedű:  kötelező brácsa 
zongora:   csembaló vagy orgona 
fúvósok:   zenekari váltóhangszerek 
vonósok:  gambák 
bármely szak: ütő 
   furulya/blockflöte 
 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hang¬technikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

41.3. Témakörök 
41.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

41.3.2. Technikai gyakorlatok 

A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
skálák 
etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

41.3.3. Előadási darabok 

A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
 

41.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 

A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
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hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló. 
 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

41.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

42. Zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

42.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

42.3. Témakörök 
42.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
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42.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 

Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

42.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 

Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

42.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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43. Kreatív önfejlesztés tantárgy 139,5 óra/463,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

43.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

43.3. Témakörök 
43.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

43.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 

L. 3.3.2 
 

43.3.3. Versenyművek, előadási darabok 

L. 3.3.3 
 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

43.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

44. Komplex elméleti fejlesztés tantárgy 93 óra/237 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

44.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
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44.3. Témakörök 

44.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

44.3.2. Zeneművek formatani elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

44.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 

A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

44.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel     x x 

Kampányokat szervez     x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

    x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x     
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x     

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x     

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x     

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x     

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x     

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x     

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x     

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai     x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei     x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció     x x 
Rendezvény költségvetési terve     x x 
Rendezvény forgatókönyve     x x 
Közönségkapcsolati feladatok     x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások      x x 

Szerzői jogi alapismeretek     x x 
Szerződések jogi alapjai     x x 
Rendezvény értékelése     x x 
Kampányszervezés     x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv     x x 
Projekt és projektszervezet x x     
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x     
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x     

Projektdokumentumok x x     
Tervlezárás és kockázatelemzés x x     
Nyilvántartás x x     
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x     

Projektmonitoring x x     
Nyomon követési eljárások x x     
Eltérések elemzése x x     
Beavatkozások meghatározása x x     
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés     x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség   x   x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság   x   x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás   x   x 
Kapcsolatteremtő készség   x   x 
Segítőkészség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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45. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

45.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

45.3. Témakörök 
45.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
45.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
45.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
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• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
45.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

45.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

45.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

46. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

46.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

46.3. Témakörök 
46.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
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• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
46.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
46.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
46.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

46.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

47. Rendezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

47.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 
47.3. Témakörök 
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47.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 

 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
47.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
47.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
47.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
47.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

47.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

48. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

48.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 
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48.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
48.3. Témakörök 

48.3.1. Forgatókönyvírás 

 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
48.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
48.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
48.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

48.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb 
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak 
és előadóinak ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 
alapvető jellemzőinek ismerete 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 
művészettörténeti korszakokban 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az előadás, 
rendezvény szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető 
technikai feltételek ismerete 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 
színművészet, táncművészet és zeneművészet) 
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 
előadóinak életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 
alkotásai 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 
legjellemzőbb helyszínei 

  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 
feltételei 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség   x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság   x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség   x x 
Kommunikációs rugalmasság x   x 
Nyitott hozzáállás x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x   x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

49. Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

49.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó 
Zenetörténet tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
49.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

49.3. Témakörök 
49.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
49.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
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elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
49.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 

Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
49.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

49.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

50. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

50.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
50.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

50.3. Témakörök 
50.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
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ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
50.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
50.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

50.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

51. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

51.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

51.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
51.3. Témakörök 

51.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 

A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
- előadásmód 
- technikai feltételek 
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51.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 

A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

51.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

51.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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52. Zenetörténet tantárgy 67 óra 
 

52.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 7. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 7. tantárgy. 
 

52.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

52.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

52.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

53. Zenekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

53.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

53.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

53.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

53.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

54. Kamarazene tantárgy 67 óra 
 

54.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 10. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Minden részlet: l. 10. tantárgy. 
 

54.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

54.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

54.4. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.92. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. - (HÚROS-VONÓS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 

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

 
valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet és 

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (húros-vonós) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 
Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 
Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 4 8 

0 

1 4 

160 

1 4 11,5 19,5 9 22 

160 

11,5 19,5 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11568-16 Klasszikus hangszeres 
zenész tevékenysége  

Főtárgy fő szakképesítés   2   2     2     2   3   3     3 

Korrepetíció fő szakképesítés   0,5   0,5     0,5     0,5   1   1     1 

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

Szolfézs fő szakképesítés   2   2     1     1   2   2     2 

Zeneelmélet fő szakképesítés 1   1     1     1   2   2     2   

Zenetörténet fő szakképesítés     3               2   2     2   

Zenekar/kórus fő szakképesítés   2   2               2   2     2 

Kamarazene fő szakképesítés       1               1   1     1 

Népzene fő szakképesítés                     2         2   

Hangszerismeret fő szakképesítés                     1   1     1   

Ritmusgyakorlat fő szakképesítés                       1   1     1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                       1         1 
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Zenei munkaképesség 
megőrzése fő szakképesítés                       2   2     2 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                       5,5   9     5,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

fő szakképesítés                     2   4     2   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                       

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1                     

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                1                 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                  1               

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                1                 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                                  

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                                  

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint           1     1                 

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint           2     2                 
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Kamarazene 
helyi 

tanterv szerint           1     1                 

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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 36 252 144 288 
  

36 144 
160 

31 124 

1488 433 1055 

356 605 

2015,5 

324 792 
160 

356 605 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 603 óra (27,7%) 

  
680 óra (30,4%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 1412,5 óra (72,3%) 1396,5 óra (69,6%) 
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49
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Foglalkoztatás II. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 
Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
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ép
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ő 
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se
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n)

 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs                     0 23   23 0 0   23 0 23 

11
56

8-
16

 K
la

ss
zik

us
 h

an
gs

ze
re

s z
en

és
z t

ev
ék

en
ys

ég
e 

 Főtárgy 
fő

 sz
ak

ké
pe

sít
és

 
0 72 0 72   0 72   0 62 278 0 278 0 93 371 0 108   0 93 201 

Korrepetíció 0 18 0 18   0 18   0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36   0 31 67 
Kötelező zongora 0 18 0 18   0 18   0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36   0 31 67 
Szolfézs 0 72 0 72   0 36   0 31 211 0 211 0 62 273 0 72   0 62 134 
Zeneelmélet 36 0 36 0   36 0   31 0 139 0 139 62 0 201 72 0   62 0 134 
Zenetörténet 0 0 108 0   0 0   0 0 108 0 108 62 0 170 72 0   62 0 134 
Zenekar/kórus 0 72 0 72   0 0   0 0 144 0 144 0 62 206 0 72   0 62 134 
Kamarazene 0 0 0 36   0 0   0 0 36 0 36 0 31 67 0 36   0 31 67 
Népzene 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 
Hangszerismeret 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 36 0   31 0 67 
Ritmusgyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 31 31 0 36   0 31 67 
Kötelező hangszer 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 31 31 0 0   0 31 31 
Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72   0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 171 170,5 0 324   0 171 494,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

62 0 62 144 0   62 0 206 
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Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
ŐA

DÓ
M

ŰV
ÉS

ZE
TI

 P
RO

GR
AM

- É
S 

PR
OJ

EK
TS

ZE
RV

EZ
Ő 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

projekt           36         36     36 0 0   0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

projekt gyakorlat             36       36     36 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

rendezvényszervezés                 31   31     31 0 0   0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata                    31 31     31 0 0   0 0 0 
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88

6-
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 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek

 Előadó-művészet 
történet  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
ŐA

DÓ
M

ŰV
ÉS

ZE
TI

 P
RO

GR
AM

-  É
S 

PR
OJ

EK
TS

ZE
RV

EZ
Ő 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Előadó-művészet 
történet                  31   31     31 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                    0     0 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés                     0     0 0 0   0 0 0 

Ág
az

at
i s

za
km

ai
 

ko
m

pe
te

nc
iá

k 
er

ős
íté

se
 

Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v s
ze

rin
t  0 0 0 0   36 0   31 0 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 

Zenetörténet           36     31   67     67 0 0   0 0 0 
Zenekar 0 0 0 0   72 0   62 0 134 134 0 0 0 134 0 0   0 0 0 
zenekar           72     62   134     134 0 0   0 0 0 
Kamarazene 0 0 0 0   36 0   31 0 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 
kamarazene           36     31   67     67 0 0   0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
55. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

55.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

55.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

55.3. Témakörök 
55.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

55.3.2. Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

55.3.3. Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

55.3.4. Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

55.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

55.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
56. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

56.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

56.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

56.3. Témakörök 
56.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

56.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
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megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

56.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

56.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

56.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
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56.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11568-16 azonosító számú 

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11568-16 azonosító számú Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK                
Felismeri a funkciós zene harmóniáit x x x x x   x x       x   x x 
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x    x x   x x             x 

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 
diktálás után 

     x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza      x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x x x     x x     x x   x   

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 
kezeli 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 
biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x x       x x       x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 
intonációra 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű zeneműveket kifejező hangon szólaltatja meg, 
stílushűen adja elő 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x  x x x x             x   x x 
Képes hosszú időn át koncentrálni x x x x   x x x       x   x   
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x       x x     x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK                
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén)        x                   x 
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x x x     x x x     x   x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű művek előadásához szükséges technikai 
felkészültség 

x x x       x x       x   x   

Dinamikailag árnyalt, kifejező hang x x x       x x       x   x   
Ritmikailag és tempótartásban pontos, stílusos előadás x x x       x x       x   x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x x                 x   x   
Előadóművészeti gyakorlat x x x       x x x     x   x   
Saját hangszerének, műfajának alapvető irodalma x x x                      x   
Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén)    x x x                 x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK                
Hangszerkezelési készség (manuális készség) x x x       x x     x x   x   
Előadói készség x x x       x x     x x   x   
Ritmus-, tempóérzék x x x       x x     x x   x   
Zenei halláskészség x x x x x   x x     x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                
Rugalmasság            x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                
Empatikus készség x x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség            x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

57. Főtárgy tantárgy 371 óra/201 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

57.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör ellátására 
valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a felsőoktatásban való 
tanulmányok folytatására. 

 
57.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy 
ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. 
Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
57.3. Témakörök 

57.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

Skálák, technikai gyakorlatok, valamint etűdök gyakorlása és egybefüggő előadása a hangszerenként 
megjelölt szakmai anyagok, illetőleg azok részleteinek tetszőleges felhasználásával. 
 
Hárfa 
Bochsa:   40 könnyű etűd op. 318,  
Bochsa:   25 gyakorlat op. 62 
Heller:    6 etűd 
Holy:     Technical Studies for Harp  
Zamara:   Harfen-Schule  
 
Gitár 
L .Brouwer:   Etűdök 
M. Carcassi:   Capricciók  
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N .Coste:    Etűdök op. 38 
M. Carcassi:   Etűdök op. 60 
F. Sor:    Etűdök op. 35, op. 31  
F. Sor:     Etűdök op. 29 
F. Sor:    Etűdök op. 6 
M. Giuliani:    Etűdök op. 48 
L. Legnani:    Capricciók 
H. Villa-Lobos:  Etűdök  
 
Cimbalom 
Allard:    24 caprice 
Cramer:   Etűdök  
Gavinies:   24 matinées 
Locatelli:   A hegedülés művészete  
Saint Lubin:   6 caprice 
Sivori:    Etűdök 
Wieniawski:   8 etűd 
Vieuxtemps:   32 gyakorlat  
 
Hegedű  
Bériot:    30 koncertetűd 
Bloch:    Ujjgyakorlatok op. 15 
Bloch:    Hangsoriskola 
Casorti:   Vonótechnika 
Dancla:   50 napi etűd a mechanizmus iskolája op. 7 
Dont:    24 előkészítő gyakorlat op. 37* 
Feigerl:   24 etűd  
Fiorillo:   36 etűd 
Flesch:    Hangsoriskola (Skalensystem) 
Kayser:   Etűdök  
Kreutzer:   42 gyakorlat 
Mazas:    Etűdök op. 36  
Schradieck:   Ujjgyakorlatok  
Ševčík:   A hegedűtechnika iskolája op. 1 
Ševčík:   Trillagyakorlatok op. 7 
Ševčík:   Fekvésváltás op. 8 
Ševčík:   A vonótechnika iskolája op. 2 
 
Mélyhegedű 
Bloch:    Hangsoriskola 
Bruni:    25 gyakorlat 
Campagnoli:   41 caprice op. 22 
Dancla:   L’école du mécanisme op. 74  
Dont:    24 előkészítő gyakorlat op. 37 
Fiorillo:   36 gyakorlat 
Flesch:    Hangsoriskola 
Kreutzer:   42 gyakorlat 
Mazas:    Etűdök op. 36, 
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Országh:   Brácsaiskola 
Palaschko:   24 melodikus etűd op. 77 
Palaschko:   Viola-Studien op. 55 
Schradieck:   Ujjgyakorlatok  
Ševčík:   A hegedűtechnika iskolája op. 1,  
Ševčík:   Fekvésváltó gyakorlatok op. 8 
Sitt:    Brácsaiskola 
 
Gordonka 
Baudiot:   Etűdök 
Becker:   Finger- und Bogenübungen 
Cossmann:   Violoncello Studien  
Duport:   Etűdök  
Franchomme:   12 etűd 
Grützmacher:   Etűdök op. 38,  
Grützmacher:   Tägliche Übungen op. 67  
Jákó:    Hüvelykujj-gyakorlatok 
Klengel:   Tägliche Übungen 
Merk:    20 etűd 
Popper:   Mittelschwere Etüden op. 76/II 
Ševčík-Feuillard:  Vonógyakorlatok op. 2  
Ševčík-Boyd:   Fekvésváltás-gyakorlatok op. 8  
Zsámboki:   Hangsoriskola 
 
Gordon 
 
Bottesini:   Kis etűdök 
Bottesini:   12 etűd 
Černý:    Etűdök 
Montag:   Nagybőgőiskola  
Simandl:   30 etűd 
Simandl:   Nagybőgőiskola 
Slama:    66 etűd  
Streicher:   Nagybőgőiskola  
Verrimst:   25 etűd 

 
57.3.2. Szonáták, szvitek, partiták 

 
Szonáták, szvitek, valamint partiták gyakorlása és egybefüggő előadása a hangszerenként 
megjelölt szakmai anyagok, illetőleg azok részleteinek tetszőleges felhasználásával. 
 
Hárfa 
Bach:    c-moll Menüett 
Bach:    g-moll Menüett 
Benda:    Szonatina 
Beethoven:   Szonatina 
Händel:   Menüett  
Purcell:   Air, Melódia 
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Gitár 
Bach:    Lantszvitek 
A. Brescainello:   Szvitek, szonáták 
F. Carulli:    Szonáták, szonatinák 
A. Diabelli:    Szonáták, szonatinák 
M. Giuliani:   Szonáták, szonatinák 
Robert de Visée:   szvitek 
S. L. Weiss:    Szvitek 
Hegedű szólószonáta- és partita-átiratok, Csellószvit-átiratok 
 
Cimbalom 
Bach:    Francia szvitek 
Bach:    Angol szvitek 
Bach:    Hegedű szólószonáták, partiták tételei 
Bach:    Csellószvitek tételei 
Händel:   Szvitek 
Scarlatti:    Szonáták 
Telemann:   12 fantázia szólóhegedűre 
S. L. Weiss:   Lantszvitek 
 
Hegedű 
Bach:    E-dúr partita 
Bach:    h-moll partita  
Bach:    d-moll partita 
Bach:    g-moll szólószonáta  
Bach:    Szonáták hegedűre és csembalóra  
Corelli:   Szonáták op.5  
Händel:    Szonáták 
Leclair:   Sarabande és Tambourin 
Leclair:   c-moll szonáta (Le Tombeau)  
Locatelli:   g-moll szonáta 
Nardini:   D-dúr szonáta  
Telemann:   12 fantázia szólóhegedűre 
Veracini:   h-moll szonáta 
Veracini-szonáták  op.1. és op.2. 
Vivaldi:    A-dúr szonáta 
 
Mélyhegedű 
Bach:               Csellószvitek 
Boccherini:    Szonáták 
Corelli:    Szonáták 
Eccles:    Szonáták 
Flackton:    Szonáták 
Händel:    Szonáták 
Marcello:   Szonáták 
Vivaldi:   Szonáták 
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Gordonka 
Ariosti:   a-moll szonáta 
Ariosti:   A-dúr szonáta 
Bach:    Szólószvitek I-III.  
Boni:    Szonáta 
Breval:    G-dúr szonáta 
Caporale:   Szonáta 
Corelli:   La Folia 
Corelli:   d-moll szonáta 
Couperin:   Pieces en Concert  
Eccles:    Szonáta 
d’Hervelois:   A-dúr suit 
d’Hervelois:   D-dúr suite 
de Fesch:   Szonáták 
Grazioli:   F-dúr szonáta 
Galliard:   Szonáta  
Händel:   g-moll szonáta 
Marin Marais:   La Folia 
Pergolesi:   Szonáta 
Porpora:   Szonáta 
Sammartini:   Szonáta  
Tessarini:   Szonáta  
Valentini:   Szonáta 
Vivaldi:   Szonáták 
Vivaldi:   Szonáták  
Veracini:   Szonáta 
 
Gordon 
Boni:    C-dúr szonáta 
Corelli:   G-dúr szonáta (átirat) 
Caldara:   Szonáta 
Fesch:    F-dúr szonáta 
Galliard:   a-moll szonáta 
Giovannio:   Sonata per violone 
Händel:   Szonáták (átiratok) 
Marcello:   Szonáták (átiratok) 
Scarlatti:   3 szonáta 
Vivaldi:   6 szonáta (átirat) 

 
57.3.3. Versenyművek 

Hárfa 
Händel:   Tema con variazioni 
Händel:   Hárfaverseny II. tétel 
 
Gitár 
Reneszánsz és barokk versenyművek átiratai tetszés szerinti kiválasztással 
 
Cimbalom 
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Lendvay K.:   Concertino semplice 
Telemann:   12 fantázia szólóhegedűre 
 
Hegedű  
Bach:    a-moll hegedűverseny 
Bach:    E-dúr hegedűverseny 
Bériot:   a-moll hegedűverseny 
Bériot:   G-dúr hegedűverseny no. 7 
Boccherini:   D-dúr hegedűverseny  
Bruch:   g-moll hegedűverseny 
Dancla:   3 Solo de Concert 
Haydn:    G-dúr hegedűverseny 
Haydn:   C-dúr hegedűverseny 
Kabalevszkij:  C-dúr hegedűverseny I. tétel 
Kreutzer:   d-moll hegedűverseny no. 19 
Mozart:   D-dúr (Adelaide) hegedűverseny  
Nardini:   e-moll hegedűverseny 
Pergolesi:   B-dúr hegedűverseny 
Rode:   a-moll hegedűverseny no. 7, I. tétel 
Rode:   e-moll hegedűverseny no. 8 
Rode:   B-dúr hegedűverseny I. tétel 
Rode:   D-dúr hegedűverseny no. 11 
Spohr:   d-moll hegedűverseny no. 2, I. tétel  
Stamitz:   B-dúr  hegedűverseny I. tétel 
Tartini:   d-moll hegedűverseny 
Viotti:   G-dúr hegedűverseny 
Viotti:   e-moll hegedűverseny 
Viotti:   a-moll hegedűverseny 
Vivaldi:   E-dúr hegedűverseny op. 3 
Vivaldi:   Négy évszak 
Vieuxtemps:   Fantasia appassionata 
Vieuxtemps:   d-moll hegedűverseny  
Wieniawski:   d-moll hegedűverseny  
 
Mélyhegedű 
Bach:    E-dúr koncert  
Bach:    g-moll koncert 
J. Chr. Bach:   c-moll brácsaverseny 
Benda:   F-dúr brácsaverseny 
Beriot:   a-moll koncert op. 104, no. 9 
Brixi:    C-dúr koncert 
Dittersdorf:   F-dúr brácsaverseny 
Haydn:   G-dúr koncert  
Haydn:   C-dúr koncert 
Händel:   h-moll brácsaverseny 
Handoskin:   C-dúr brácsaverseny 
Mozart:   D-dúr (Adelaide) koncert 
Nardini:   e-moll koncert I. tétel  
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Schubert:   C-dúr brácsaverseny 
Sitt:    Konzertstück (g-moll) 
A. Stamitz:   F-dúr brácsaverseny 
C. Stamitz:   A-dúr brácsaverseny  
Telemann:   G-dúr brácsaverseny 
Vanhal:   C-dúr brácsaverseny 
Vivaldi:   C-dúr koncert RV 310, op. 3, no. 3 
Zelter:   Esz-dúr brácsaverseny 
 
Gordonka 
d’Albert:   Koncert 
J. Chr. Bach:   Koncert  
Boellmann:   Szimfonikus variációk 
Breval:   Concertino 
Farkas:   All’antica  
Hajdu:   Concertino 
Haydn-Popper:  C-dúr koncert 
Klengel:   C-dúr concertino 
Klengel:   d-moll concertino 
Kraft:   C-dúr koncert  
Leonardo Leo:  Koncert 
Monn:   Koncert 
Romberg:   D-dúr koncert 
Romberg:   e-moll koncert 
Romberg:   Divertimentók 
Romberg:   Variációk 
Romberg:   Concertino   
Wagenseil:   A-dúr koncert 
 
Gordon  
 
Capuzzi:   D-dúr nagybőgőverseny 
Gouffé:   Concertino  
Vivaldi:   a-moll koncert (átirat) 
Vivaldi:   C-dúr koncert (átirat) 
Vivaldi:   d-moll koncert (átirat) 
 

57.3.4. Előadási darabok 

Hárfa 
Anonym szerző (1719):  Házimuzsika 
Bach:    Könnyű kis zongoradarabok 
Bach:    g-moll Polonaise  
Bach:     G-dúr Menüett (átirat) 
Bach:    Könnyű kis zongoradarabok 
Bach:    c-moll és g-moll Menüett 
Bach:    Kis prelúdiumok 
Bartók:   Gyermekeknek  
Benda:   Szonatina  



163 
 

Csajkovszkij:  Orosz népdal 
Csajkovszkij:  Barcarola 
Csajkovszkij:  Arioso 
Csajkovszkij:  Ukrán népdal 
Csajkovszkij:  Altató 
Debussy:   A lenhajú lány 
Godfroid:   Régi tánc  
Godfroid:   Humoreszk 
Godfroid:   Dal szöveg nélkül 
Grandjany:   Ősz  
Grazioli:   Moderato 
Händel:   Pastoral 
Händel:   Prelude 
Händel:   Menüett 
Hasselmans:   Patrouille 
Hasselmans:   Melodikus etűd 
Hasselmans:   Kis mese 
Hasselmans:    Álmodozás 
Hasselmans:   Éjszakai őrjárat 
Mozart:   Menüett 
Mozart:   Bourrée 
Mozart:   Variációk egy népdalra 
Mozart:   Humoreszk 
Palero:   Romance 
Poenitz:   Zenélő óra  
Purcell:   Két dal 
Purcell:   Menüett 
Purcell:   Rigaudon  
Purcell:   Air 
Purcell:    Melódia 
Rameau:   Rondó 
Rameau:   A rokka  
Reinecke:   Andantino 
Renier:   A pataknál 
Renier:   Karácsonyi mese 
Renier:   A nagymama mesél 
Renier:   Vázlat  
Respighi:   Antik római táncok 
Ribayaz:   Hachas 
Sarojan:   Induló 
Sulgin:   A tengernél 
Salzedo:   Körmenet 
Salzedo:   Órásbolt 
Salzedo:   Téli éjszaka 
Salzedo:   A „Dandy” 
Salzedo:   Harangok 
Salzedo:   Kis katonák 
Salzedo:   Az elvarázsolt erdő 
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Salzedo:   A kis János altatója 
Salzedo:   Nagyanyó mesél 
Salzedo:   János bácsi 
 Salzedo:   Krinolinruhás tánc 
Salzedo:   A kis hercegnő és a táncmester 
Salzedo:   A kis árva a hóban 
Salzedo:   Babaaltató 
Salzedo:   Kolostor a szürkületben 
Salzedo:   Egy kis ólomkatona temetése 
Salzedo:   Harangjáték a toronyban  
Schumann:   Bölcsődal 
Schumann:   Kis tanulmány 
Schumann:   Melódia 
Snoer:   Valse 
Steibelt:   Rondo pastoralis 
Reschovfszky:  Kis szerenád 
Reschovfszky:  Chaconne 
Tedeschi:   Pattuglia spagnuola 
Tournier:   Emlékkönyvbe... 
Tournier:   A templom romjainál 
Tournier:   A varázsdoboz 
Tournier:   Lolita a táncosnő 
 
Cimbalom 
Bach:    Hegedű szólószonáták, partiták tételei 
Bach:    Csellószvitek tételei 
Bach:    Francia szvitek 
Bach:    Angol szvitek 
Bartók:   Mikrokozmosz 
Bartók:   Bagatellek 
Bartók:   Kolindák  
Bartók:   15 magyar parasztdal 
Bartók:   44 duó hegedűre 
Bartók:   Szonatina 
Bartók:   Régi magyar táncok  
Beethoven:   Variációk 
Boulez:   Eclat  
Chopin:   Noktürnök 
Chopin:   Mazurkák 
Chopin:   Walzerek 
Debussy:   Gyermekkuckó 
Durkó Zs.:   Magyar Rapszódia 
Farkas F.:   Exercitium tonale 
Grieg:   Lírikus darabok 
Händel:   Szvitek 
Haydn:       Szonáták 
Hollós M.:   Duettrió 
Kocsár M.:   Kassák-dalok 
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Kurtág  Gy.:   Négy dal Pilinszky János verseire 
Kurtág Gy.:   Szálkák 
Kurtág Gy.:   Grabstein für Stephan 
Kurtág Gy.:   … quasi una fantasia  
Kurtág Gy.:   Nyolc duó 
Kurtág Gy.:   Stele 
Láng I.:   Improvizáció 
Liszt:    Egyéni karakterdarabok  
Liszt:    Karácsonyfa-album  
Mozart:   Kis Rondók, orgona- és üvegharmonika-művek 
Petrovics E.:   V. Kantáta 
Petrovics E.:   Nocturne 
 Petrovics E.:  Mouvement en Ragtime 
Pertis J.:   Öt bagatell 
Sári J.:   Hajnal  
Schumann:   Zongoraművek  
Scarlatti:   Szonáták 
Schubert:   Impromptus 
Schubert:   Moments musicaux 
Stravinsky:   Renard 
Stravinsky:   Walzer és Polka 
Stravinsky:   Tarantella 
Szokolay S.:   Játék a hangközökkel 
Szokolay S.:   Sonatina la Chiesa 
Szokolay S.:   Nocturne és Capriccio  
Vajda J.:   Gregorián ének 
S. L. Weiss:   Lantszvitek 
Wieniawski:   Tango 
 
Gitár 
F.Carulli:    6 Andante 
A.Diabelli:    Szonáták 
M.Giuliani:    Variációs művek 
Milan:   6 Pavane 
M.M.Ponce:    Prelűdök 
Sor:     Menüette 
L. F.Sor:    Variációs művek 
H.Villa-Lobos:   5 prelűd 
Neusiedler, Robinson, Milan, Mudarra, Narvaez és kortársaik lantátiratai 
A.Losy, J.Dowland, A.Brescianello előadási darabjai 
I. Albeniz, A.Barrios, L.Brouwer, F.Tarrega, F.Moreno Torroba, J.Turina, A.Lauro, Villa-Lobos 
művei, előadási darabjai  
 
Hegedű 
Bach:    Arioso  
Balassa Sándor:  Jánosnapi muzsika 
Bartók-Országh:  Népdalok 
Bartók-Gertler:  Szonatina  
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Bartók-Székely:  Román táncok 
Beethoven-Kreisler:  Rondino 
Daquin:   A kakukk 
de Falla:   Spanyol tánc 
Dohnányi Ernő:  Ruralia Hungarica 
Drdla:   Serenade 
Dvořák:   4 romantikus darab 
Dvořák:   Humoresque  
Dvořák:   Szláv tánc 
Franceour-Kreisler:  Sicilien és Rigaudon* 
Fiocco:   Allegro 
Gershwin:   Porgy and Bess 
Geszler:   Búgócsiga  
Gluck:   Melódia  
Granados:   Spanyol tánc 
Hacsaturján:   Nocturne  
Hacsaturján:   Keringő 
Händel-Hubay:  Larghetto 
Hubay:   a-moll és g-moll Mazurka op. 45 
Kókay:   Verbunkos rapszódia  
Kreisler:   Szerelmi bánat 
Kreisler:   Kínai tamburin 
Massenet:   Thais Meditation 
Mendelssohn:  A dalnak lenge szárnyán 
Mozart:   C-dúr rondo 
Mozart:   E-dúr adagio 
Muszorgszkij:  Gopak  
Paganini:   Cantabile 
Paradis:   Siciliano 
Pugnani-Kreisler:  Preludium és Allegro 
Raff:    Cavatina  
Rubinstein:   Rokka 
Sarasate:   Andalúziai románc 
Sarasate:   Malagueńa, Habanera, 
Sarasate:   Zapateado, Basque Caprice 
Schubert:   A méh 
Tartini-Kreisler:  Variációk egy Corelli-témára 
Vivaldi:   Siciliano 
Veracini:   Largo  
Weiner:   Rókatánc 
Weiner:   Lakodalmas* 
Weiner:   Csűrdöngölő 
Wieniawski:   Legenda* 
Wieniawski:   2 mazurka 
Wieniawski:   Scherzo Tarantella 
 
Mélyhegedű 
Bach:    Air 
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Bartók:   Andante 
Bach:    Siciliano 
Bartók:   Duók (Primrose-átirat) 
Corelli:   La Folia 
Csajkovszkij:  Melódia 
Daquin:   A kakukk 
Debussy:   Holdfény 
Dvořák:   Humoreszk  
Fauré:   Pieces 
Fauré:   Álom után 
Fauré:   Elégia 
Frescobaldi:   Toccata 
F. David:   Capriccio 
Fiocco:   Allegro  
Geissler:   Szonatina 
Glazunov:   A trubadúr dala  
Glazunov:   Spanyol szerenád 
Gluck:   Melódia 
Händel:   Larghetto 
Liszt:    Elfelejtett románc 
Mozart:   Menüett a D-dúr divertimentóból 
Massanet:   Thais-meditáció 
Martini:   Gavotte 
Purcell:   Áriák és táncok  
Raff:    Cavatina 
Ravel:   Pavane egy infánsnő halálára 
Rachmaninov:  Vocalise 
Ries:    Perpetuum Mobile 
Rimszkij-Korszakov: Hindu dal 
Rimszkij-Korszakov: Bohócok tánca 
Saint-Saëns:   A hattyú  
Schubert:   Ave Maria 
Schubert:   A méh  
Tartini:   Sarabande 
Telemann:   12 szólófantázia 
Veracini:   Largo 
Vitali:   Chaconne  
 
Gordonka 
Ajvazjan:   Grúz tánc  
Ajvazjan:   Koncertetűd 
Arutjunjan:   Expromt 
Bach:    Air 
Bach:    Arioso 
Bach-Gounod:  Ave Maria 
Bartók-Liebner:  Gyermekeknek 
Bartók-Silva:  Román népi táncok 
Boccherini:   Menuet  
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Boccherini:   Rondo 
Bottesini:   Elégia 
Couperin:   Pastorale 
Cassado:   Requiebros 
Csajkovszkij:  Szentimentális keringő 
Davidov:   Szökőkút 
Dimitrescu:   Paraszttánc  
Dragonetti:   Grande Allegro 
Fauré:   Álom után 
de Falla:   Tűztánc 
Fauré:   Papillon 
Fauré:   Sicilienne  
Farkas:   Hétfalusi borica tánc 
Farkas:   Arioso 
Glazunov:   Chant du ménestrel 
Goens:   Tarantelle  
Goens:   Scherzo  
Granados:   Intermezzo 
Goltermann:   Capriccio 
Goltermann:   Etűd caprice 
Händel:   Largo 
Hajdú:   Variációk és rondo 
Járdányi:   Melódia 
Kabalevszkij:  Etude 
Kodály:   Epigrammák 
Massenet:   Elégia 
Mendelssohn:  Dal szöveg nélkül 
Paradis:   Sicilienne 
Popper:   g-moll mazurka 
Popper:   Falusi dal 
Popper:   D-dúr gavotte 
Popper:   Tarantella 
Popper:   Vito 
Popper:   Serenade  
Ravel:   Habanera 
Rubinstein:   Melódia 
Saint-Saëns:   Allegro appassionato 
Saint-Saëns:   Hattyú 
Schumann:   Álmodozás 
Schubert-Cassado:  Allegretto grazioso 
Schubert:   A méh  
Squire:   Tarantella 
Szabó Ferenc:  Szólószonáta 
Vlaszov:   Melódia 
 
Gordon 
 
Bach:    Arioso 
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Beethoven:   Kontratáncok 
Corelli:   Adagio 
Csajkovszkij:  Arioso  
dall’Abaco:   Grave 
Dragonetti:   Solo in D 
Godard:   Bölcsődal 
Haydn:   Szerenád 
Haydn:   Menüett 
Händel:   Adagio és Allegro 
Hertl:    Kis Walzer 
Járdányi Pál:   Melódia 
Kabalevszkij:  Tokkatina  
Keyper:   Románc és rondo 
Purcell:   Ária 
Rimszkij-Korszakov: Mazurka 
Rubinstein:   Melódia 
Saint-Saëns:   Elefánt 
Saint-Saëns:   Hattyú 
Schlemüller:   Moto perpetuo  
Simandl:   Sarabande és Gavotte 
Vivaldi:   Largo 
 
Zenekari szólamrészletek gyakorlása, tanári útmutatás alapján 
 

57.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

57.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

58. Korrepetíció tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

58.1. A tantárgy tanításának célja 
A korrepetíció a főtárgyi oktatás szoros kiegészítője, egymás nélkül egyik sem tudja 
maradéktalanul betölteni funkcióját. A főtárgyórán egyedül megszólaltatott, elsősorban 
technikai oldalról megközelített zeneművet a zongora szólamának hozzáadásával fejleszti tovább 
tanár és tanuló. Az új körülmények megmutatják az addig elért eredményeket, egyúttal a 
továbbhaladás irányát is kirajzolják. 
A témakörök és azok részletezése megegyeznek a főtárgynál olvashatókkal. 
 

58.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A főtárggyal kapcsolatos tartalmakon kívül a kamarazenénél jelölt ismeretek szükségesek. 
 

58.3. Témakörök 
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58.3.1. Szonáták, szvitek, partiták 

L. 3.3.2 
 

58.3.2. Versenyművek 

L. 3.3.3 
 

58.3.3. Előadási darabok 

L. 3.3.4 
 

58.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

58.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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59. Kötelező zongora tantárgy 100,5 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

59.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 

 
59.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
59.3. Témakörök 

59.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 

Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
59.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
59.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
59.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

59.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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60. Szolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

60.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  

 
60.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

60.3. Témakörök 
60.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

60.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 

Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 
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60.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
60.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
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Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

 
60.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

60.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

61. Zeneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

61.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 
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61.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

61.3. Témakörök 
61.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
61.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
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szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 
Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

 
61.3.3. A continuo-játék alapjai 

Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 
hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
61.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

61.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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62. Zenetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

62.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
62.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

62.3. Témakörök 
62.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
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nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
62.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
62.3.3. Zenehallgatás 

A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
62.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

62.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

63. Zenekar / Kórus tantárgy 206 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

63.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése. 

 
63.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneirodalom tantárgy kellő 
ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig 
megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, a csoportos ritmikai és artikulációs 
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megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási 
készséget erősítik. 

 
63.3. Témakörök 

63.3.1. Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata 

Vonós-, szimfonikus zenekar  

Vivaldi:   Koncertek 
Händel:   Vízizene 
    Tüzijáték-szvit 
    Concerto grossók 
Corelli:   Concerto grossók 
Albinoni:  Concerto grossók 
 
Fúvószenekarok 

Weber:   Bűvös vadász – nyitány 
Rossini:   Tolvaj szarka – nyitány 
Strauss:   Denevér – nyitány 
Shostakovich:  Jazz-szvit 
Brahms:   Ünnepi nyitány 
Brahms:   Magyar táncok 
Dvorak:   Szláv táncok 
Berlioz:   Rákóczi induló 
 
Kórusok 

Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
63.3.2. Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek 

Vonós-, szimfonikus zenekar 
Haydn:   Korai szimfóniák 
    További szimfóniák tudásszint szerint 
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Mozart:   Serenata nocturno 
Beethoven:  Kontratáncok 
    Német táncok 
    II. szimfónia 
    IV. szimfónia 
    (I. szimfónia) 
 
Fúvószenekarok 

Holst:   Szvit I, II. 
Mendelssohn:  Ouverture for winds 
Gregson:  Festivo 
Jacob:   Ballad 
    Suite 
Reed:   El camino real 
Roost:   Rikudim 
    Olympica 
deHaan:   Oregon 
Sparke:   Jubilee Ouverture 
 
Kórusok 

Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 

 
63.3.3. Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek 

Vonós-, szimfonikus zenekar 
Sibelius:   Valse triste 
Schubert:  Katonainduló 
Dvorak:   Szláv táncok 
Grieg:   Holberg-szvit 
Brahms:   Magyar táncok 
Sugár:   Rondó 
Kókai:   Verbunkos 
Weiner:   1. Divertimento 
Bartók:   Magyar képek 
Farkas F:  Partita alla Ungharesca 
 
Fúvószenekarok 
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Hidas:   Fantázia és fuga 
    Tutti-frutti 
    Capriccioso 
    Musica festiva 
Ránki:   Pomádé király új ruhája 
Lendvay:  Scherzo 
Farkas:   Üveges tánc 
Bogár:   Hellas 
Dubrovay:  Berregő-polka 
 
Kórusok 

Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
63.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

63.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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64. Kamarazene tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

64.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje hangszerének nem szólóművekből álló 
irodalmát is, képes legyen partnereire figyelve, velük együttműködve művészi színvonalon 
kamaraművek előadására. Fokozott figyelmet igényel a tanuló ritmikai és intonációs fejlesztése, 
amelynek révén alkalmassá válik megszerzett tudását a zenekari munkában is alkalmazni. 
 

64.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneelmélet tantárgy 
harmónia-felismerési gyakorlata elengedhetetlen a kamarazenében szükséges intonációhoz. 
 

64.3. Témakörök 
64.3.1. Barokk művek 

Händel:   Triószonáták 
Corelli:   Triószonáták 
Barokk triószonáták (Pejtsik Árpád közreadása) 
Telemann:   D-dúr szonáta gordonkára és continuora 
Bach:    G-dúr trió 
Pergolesi:   G-dúr,  
   B-dúr trió 
Vivaldi:   C-dúr,  
   G-dúr trió 
Corelli, Vivaldi, Händel: La Folia 
Pachelbel:   D-dúr kánon 
 

64.3.2. A bécsi klasszika és romantika művei   

Mozart:   A-dúr hegedű-zongora szonáta 
Mozart:  e-moll hegedű-zongora szonáta 
Haydn:  Zongorás triók 
Mozart:   g-moll zongoranégyes 
Beethoven:   c-moll zongoratrió 
Négy évszázad triói (Pejtsik Árpád közreadása) 
   3 szonatina hegedűre és zongorára 
Offenbach:   Gran Duo concertant op.34 No.1 
Schumann:   3 hegedű-zongora szonáta 
Dvorák:  Dumky-trió 
Mendelssohn:  d-moll trio 
 

64.3.3. XX. századi művek 

Bartók kamaraművei 
Poulenc:   Sextett (fl.ob.kl.cor.fg. + zongora) 
Dohnányi:   Zongoraötös 
 



185 
 

64.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

64.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

65. Népzene tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

65.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
valamint jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

65.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

65.3. Témakörök 
65.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
 

65.3.2. Népművészet, népszokások 

Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
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életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

65.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 

A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

65.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

65.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

66. Hangszerismeret tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

66.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangszerismeret tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet kapjon hangszeréről. 
Ismerje kialakulásának történetét, tudja hangszercsaládba sorolni, legyen tisztában 
működésének fizikai elvével, és képes legyen a legalapvetőbb állagmegóvási-karbantartási 
munkák elvégzésére is. Minden olyan információ birtokába kell juttatni a növendéket, amivel 
hangszerét hosszú távon is biztonságosan, annak állapotát megőrizve tudja használni. 
 

66.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek működésének megértésében a fizika tantárgy segít. A hangszertörténet a 
művészettörténettel rokon. 
 

66.3. Témakörök 
66.3.1. A hangszer működésének alapvető fizikai ismeretei 

A hangszer működésének fizikai alapjai 
Alapvető hangtani ismeretek 
A hangszerek osztályzása a hangkeltés módja szerint 
A hangszerre jellemző hangképzés fizikai vetületei 
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66.3.2. Hangszertörténet 

A hangszer kialakulása 
Rokon hangszerek 
A hangszerépítés története, helyzete napjainkban 
A hangszer tartozékai, kiegészítői 
 

66.3.3. Alapvető karbantartási ismeretek 

A hangszer felépítésének megismerése 
A hangszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalók elsajátítása 
Alapvető javítási módok elsajátítása (balesetveszélyes állapotok elhárítása, 
sürgős/halaszthatatlan helyzetek orvoslása, stb.) 
 

66.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

66.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

67. Ritmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

67.1. A tantárgy tanításának célja 
A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

67.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

67.3. Témakörök 
67.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
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67.3.2. Készségfejlesztés írásban 

Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

67.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 

A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

67.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 

A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
 

67.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

67.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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68. Kötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

68.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alaphangszeréhez kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés 
tágítja a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire 
valamint az adott tanuló tudásszintjére is.  
Javasolt hangszerek: 
 
hegedű:  kötelező brácsa 
zongora:   csembaló vagy orgona 
fúvósok:   zenekari váltóhangszerek 
vonósok:  gambák 
bármely szak: ütő 
   furulya/blockflöte 
 

68.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hang¬technikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

68.3. Témakörök 
68.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

68.3.2. Technikai gyakorlatok 

A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
skálák 
etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

68.3.3. Előadási darabok 

A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
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68.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 

A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló 
 

68.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

68.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

69. Zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

69.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

69.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

69.3. Témakörök 
69.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
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paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
 

69.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 

Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

69.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 

Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
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69.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

69.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

70. Kreatív önfejlesztés tantárgy 170,5 óra/494,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

70.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

70.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

70.3. Témakörök 
70.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

70.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 

L. 3.3.2 
 

70.3.3. Versenyművek, előadási darabok 

L. 3.3.3 
 

70.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

70.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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71. Komplex elméleti fejlesztés tantárgy 62 óra/206 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

71.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

71.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

71.3. Témakörök 
71.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

71.3.2. Zeneművek formatani elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

71.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 

A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

71.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

71.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel   x x 

Kampányokat szervez   x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

  x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x   
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x   

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x   

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x   

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x   

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x   

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x   

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x   

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai   x x 

A rendezvények személyi és tárgyi feltételei   x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció   x x 

Rendezvény költségvetési terve   x x 
Rendezvény forgatókönyve   x x 
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Közönségkapcsolati feladatok   x x 
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások    x x 

Szerzői jogi alapismeretek   x x 

Szerződések jogi alapjai   x x 
Rendezvény értékelése   x x 

Kampányszervezés   x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv   x x 

Projekt és projektszervezet x x   
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x   
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x   

Projektdokumentumok x x   
Tervlezárás és kockázatelemzés x x   
Nyilvántartás x x   
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x   

Projektmonitoring x x   
Nyomon követési eljárások x x   
Eltérések elemzése x x   
Beavatkozások meghatározása x x   
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés   x x 

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség  x  x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság  x  x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás  x  x 

Kapcsolatteremtő készség  x  x 
Segítőkészség  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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72. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

72.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
72.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

72.3. Témakörök 
72.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
72.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
72.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
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• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
72.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

72.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

72.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

73. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

73.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
73.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

73.3. Témakörök 
73.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
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• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
73.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
73.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
73.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

73.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

74. Rendezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

74.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
74.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 
74.3. Témakörök 
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74.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 

 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
74.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
74.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
74.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
74.3.5. Témakör 5 

A témakör részletes kifejtése 
 

74.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

74.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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75. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

75.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
75.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
75.3. Témakörök 

75.3.1. Forgatókönyvírás 

 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
75.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
75.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
75.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

75.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb 
korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  x  x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak 
és előadóinak ismerete  x  x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 
alapvető jellemzőinek ismerete 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 
művészettörténeti korszakokban 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 
legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az előadás, 
rendezvény szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető 
technikai feltételek ismerete 

 x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 
színművészet, táncművészet és zeneművészet) 
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 
életműve x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 
előadóinak életműve x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 
alkotásai x  x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 
legjellemzőbb helyszínei  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 
feltételei  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség  x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság  x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség  x x 
Kommunikációs rugalmasság x  x 

Nyitott hozzáállás x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x  x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

76. Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

76.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó 
Zenetörténet tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
76.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

76.3. Témakörök 
76.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
76.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
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elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
76.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 

Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
76.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

76.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

77. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

77.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
77.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

77.3. Témakörök 
77.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
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ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
77.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
77.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

77.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

78. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

78.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

78.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
78.3. Témakörök 

78.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 

A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
- előadásmód 
- technikai feltételek 
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78.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 

A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

78.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

78.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
  



209 
 

79. Zenetörténet tantárgy 67 óra 
 

79.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 7. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 7. tantárgy. 
 

79.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

79.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

79.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

80. Zenekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

80.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

80.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

80.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

80.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

81. Kamarazene tantárgy 67 óra 
 

81.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 10. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Minden részlet: l. 10. tantárgy. 
 

81.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

81.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

81.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.93. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. - (BILLENTYŰS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (billentyűs) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 
Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és akkreditált 
projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 4 8 1 4 1 4 11,5 19,5 9 22 11,5 19,5 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11568-16 Klasszikus hangszeres 
zenész tevékenysége  

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   3   3   3 
Kötelező 
zongora/kamarazene 

fő szakképesítés   1   1   1   1   1   1   1 

Szolfézs fő szakképesítés   2   2   1   1   2   2   2 

Zeneelmélet fő szakképesítés 1   1   1   1   2   2   2   

Zenetörténet fő szakképesítés     3           2   2   2   

Zenekar/kórus fő szakképesítés   2   2           2   2   2 

Kamarazene fő szakképesítés       1           1   1   1 

Népzene fő szakképesítés                 2       2   

Hangszerismeret fő szakképesítés                 1   1   1   

Ritmusgyakorlat fő szakképesítés                   1   1   1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                   1       1 
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Zenei munkaképesség 
megőrzése 

fő szakképesítés                   2   2   2 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                   6,5   10   6,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

fő szakképesítés                 2   4   2   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 
Előadó-művészeti alapismeretek 
11888-16 azonosító számú 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        2   2               
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Előadó-művészeti alapismeretek 
11888-16 Előadó-művészeti 
alapismeretek 

Kamarazene 
helyi 

tanterv szerint         1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

9. 10. 11. 12. 

Sz
ak

gi
m

ná
ziu

m
i k

ép
zé

s  
9 -

12
. o

. ö
ss

ze
s ó

ra
sz

ám
a 

Ne
m

 a
 fő

sz
ak

ké
pe

sít
és

re
 

fo
rd

íta
nd

ó 
ór

ak
er

et
 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
12

.  o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

5/13. 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
13

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A 
ké

t é
vf

ol
ya

m
os

 sz
ak

ké
pz

és
 

ös
sz

es
 ó

ra
sz

ám
a 

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

A 
fő

 sz
ak

ké
pe

-
sít

és
re

 v
on

at
ko

zó
:  Összesen 

A 
ta

nt
ár

gy
 

ka
pc

so
ló

dá
sa

 36 252 144 288 36 144 31 124 

1488 433 1055 

356 605 

2015,5 

324 792 356 605 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 603 óra (27,7%) 

  
680 óra (30,4%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 1412,5 óra (72,3%) 1396,5 óra (69,6%) 

11
49

9-
12

 
Fo

gl
al

ko
z

ta
tá

s I
I.  Foglalkoztatás II. 

fő
 

sz
ak

ké
pe

sít
és

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 
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Munkaviszony 
létesítése                 0 4   4 0 0 4 0 4 

Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 
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11
49

8-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tt

sé
gi

re
 

ép
ül

ő 
ké

pz
és

ek
 e

se
té

n)
 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

11
56

8-
16

 K
la

ss
zik

us
 h

an
gs

ze
re

s z
en

és
z t

ev
ék

en
ys

ég
e 

 Főtárgy 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 
Kötelező 
zongora/kamarazene 

0 36 0 36 0 36 0 31 139 
0 139 

0 31 170 0 36 0 31 67 

Szolfézs 0 72 0 72 0 36 0 31 211 0 211 0 62 273 0 72 0 62 134 
Zeneelmélet 36 0 36 0 36 0 31 0 139 0 139 62 0 201 72 0 62 0 134 
Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 
Zenekar/kórus 0 72 0 72 0 0 0 0 144 0 144 0 62 206 0 72 0 62 134 

Kamarazene 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 36 0 31 67 0 36 0 31 67 
Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Hangszerismeret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 36 0 31 0 67 
Ritmusgyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Kötelező hangszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 

Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 201,5 0 360 0 202 561,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

62 0 62 144 0 62 0 206 
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11
88

7-
16

 K
ul

tu
rá

lis
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ro
gr

am
 é

s p
ro

je
kt

 
sz

er
ve

zé
se

 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
- É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 36 0 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 

11
88

6-
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek

 

Előadó-művészet 
történet  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
-  É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 0 0 31 0 31 
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t  0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Zenekar 0 0 0 0 72 0 62 0 134 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 
zenekar         72   62   134     134 0 0 0 0 0 
Kamarazene 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
kamarazene         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
82. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

82.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

82.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

82.3. Témakörök 
82.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

82.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

82.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

82.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

82.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

82.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
83. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

83.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók  alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

83.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

83.3. Témakörök 
83.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

83.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
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megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

83.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

83.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

83.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
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83.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11568-16 azonosító számú 

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11568-16 azonosító számú Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK               
Felismeri a funkciós zene harmóniáit x x x x   x x       x   x x 
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x   x x   x x             x 

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 
diktálás után 

    x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza     x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x x     x x     x x   x   

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 
kezeli 

x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 
biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x       x x       x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 
intonációra 

x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű zeneműveket kifejező hangon szólaltatja meg, 
stílushűen adja elő 

x x x x x x x x x x x x x x 

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő   x x x             x   x x 
Képes hosszú időn át koncentrálni x x x   x x x       x   x   
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x x       x x     x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK               
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén)       x                   x 
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x x     x x x     x   x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű művek előadásához szükséges technikai 
felkészültség 

x x       x x       x   x   

Dinamikailag árnyalt, kifejező hang x x       x x       x   x   
Ritmikailag és tempótartásban pontos, stílusos előadás x x       x x       x   x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x                 x   x   
Előadóművészeti gyakorlat x x       x x x     x   x   
Saját hangszerének, műfajának alapvető irodalma x                       x   
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Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén)   x x x                 x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK               
Hangszerkezelési készség (manuális készség) x x       x x     x x   x   
Előadói készség x x       x x     x x   x   
Ritmus-, tempóérzék x x       x x     x x   x   
Zenei halláskészség x x x x   x x     x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK               
Rugalmasság           x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK               
Empatikus készség x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség           x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK               
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x 

 

84. Főtárgy tantárgy 371 óra/201 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

84.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör ellátására 
valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a felsőoktatásban való 
tanulmányok folytatására. 

 
84.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy 
ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. 
Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
84.3. Témakörök 

84.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 
Skálák, technikai gyakorlatok, valamint etűdök gyakorlása és egybefüggő előadása a 

hangszerenként megjelölt szakmai anyagok, illetőleg azok részleteinek tetszőleges felhasználásával. 
 
Zongora 
Chopin:   Etűdök op. 10, op. 25, op. posth. 
Czerny:   Az ujjgyakorlás művészete op. 740 
Debussy:   12 etűd 
Liszt:    Paganini-, hangverseny-, transzcendens etűdök 
Mendelssohn:   Etűdök op. 104 
Moszkowski:   Etűdök 
Rachmaninov:   Études – Tableaux op. 33, op. 39 
Stravinsky:   4 etűd 
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Szkrjabin:   Etűdök op. 8, op. 42 
 
Csembaló 
Czerny:   A kézügyesség iskolája 
Fr. Couperin:   Gyakorlatok 
Ahlgrimm:   Manuale 
Fitzwilliam Virginal Book   
Diruta:    Il transilvano 
 
Harmonika  
Dohnányi:   Ujjgyakorlatok  
Bertini:   45 tanulmány  
Czerny:   Etüdök 

 
84.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 

 
Zongora 

Bach:    Das Wohltemperierte Klavier  
Bach:    Francia szvitek  
Bach:    Angol szvitek  
Bach:    4 duett 
Bach:    16 koncert  
Ph. E. Bach:   Fantáziák  
Beethoven:   Szonáták  
M. Clementi:   Szonáták 
G. F. Händel:   Szvitek 
Haydn:    Szonáták  
Mozart:   Szonáták  
Scarlatti:   Szonáták  
Schubert:   Szonáták 
 
Csembaló 
J. S. Bach:   Angol vagy francia szvitek, vagy partita 
J. S. Bach:   Toccaták , capricciok vagy ouverturek 
J. S. Bach:   Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach:    Háromszólamú invenciók  
J. S. Bach:   F-dúr prelúdium, Clavierbüchlein für W. Fr. Bach 
J. S. Bach:   d-moll prelúdium, Clavierbüchlein für W. Fr. Bach 
J. S. Bach:   D-dúr prelúdium, Clavierbüchlein für W. Fr. Bach 
J. S. Bach:    Das wohltemperierte Clavier 
Ph. E. Bach:   Szonáták, Rondók 
J. Ch. Fr. Bach:   Szonáták 
J. Chr. Bach:   Szonáták 
W. Fr. Bach:   Polonaisek  
Bartók:    Mikrokozmosz  
 Bartók:   Gyermekeknek  
Benda:    Szonáták, Versenyművek 
Buxtehude:   Zeneművek 
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Cabezón:   Zeneművek 
Cimarosa:   Szonáta  
Clérembault:   Művek  
Fr. Couperin:    Rondeauk  
Fr. Couperin:    Préludek 
Fr. Couperin:    L’art de toucher le clavecin 
Fr. Couperin:    Les Petits Moulinsá Vent  
Fr. Couperin:    Le Petit Rien  
Corrette:   Menüettek  
D’Anglebert:   Tánctétel 
Diruta:     Il Transilvano  
Duphly:   Zeneművek  
Forqueray:    Zeneművek 
Françaix:    L’Insectarium 
Frescobaldi:   Zeneművek 
Froberger:   Fantáziák  
Froberger:   Szvitek  
Guerre:   Szvitek 
Händel:   C-dúr szonáta 
Händel:   F-dúr capriccio 
Händel:   Lesson 
Händel:   Prelude-k 
Händel:   Szvitek 
Haydn:    Szonáták  
Muffat:   Toccata és fúga 
Kuhnau:   Bibliai szonáták 
Pachelbel:   Magnificat-fúgák 
Rameau:   Vénitiene  
Rameau:    Premier Livre  
D. Scarlatti:   Szonáták 
A. Scarlatti:    Zeneművek  
Soler:     Szonáta 
Telemann:   Kleine Fantasien   
Vanhal:    Szonáták, versenyművek 
Karakterdarabok Duphly, Corrette vagy Chambonničres műveiből 
Fitzwilliam Virginal Book 
 
Orgona 
J. S. Bach:    D-dúr prelúdium és fúga BWV 532  
     f-moll prelúdium és fúga BWV 534 

dór toccata és fúga BWV 538   
d-moll prelúdium és fúga BWV 539 
G-dúr prelúdium és fúga BWV 541  

    a-moll prelúdium és fúga BWV 543  
    h-moll prelúdium és fúga BWV 544   

C-dúr prelúdium és fúga BWV 545  
    c-moll prelúdium és fúga BWV 546 
    c-moll fantázia BWV 562  
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     E-dúr toccata BWV 566  
    G-dúr fantázia BWV 572  

Korálelőjátékok  
    Triók, triószonáták  
Ph. E. Bach:   a-moll szonáta  
Böhm:    d-moll prelúdium és fúga  
Böhm:    g-moll prelúdium és fúga  
Buxtehude:   Prelúdiumok és fúgák  
Buxtehude:   Toccaták  
Buxtehude:   Korálelőjátékok  
Clérambault:   Szvitek  
Frescobaldi:   Toccaták  
Leyding:   C-dúr prelúdium és fúga  
Lübeck:   c-moll prelúdium és fúga  
Lübeck:   E-dúr prelúdium és fúga  
Mozart:   f-moll Adagio és Allegro KV 594  
Muffat:   Toccaták 
Sweelinck:   Variációk, fantáziák  
Walther:   A-dúr prelúdium és fúga  
 
 
Harmonika 
Bach:    Kétszólamú invenciók  
Bach:    Francia szvitek  
Bach:    Angol szvitek  
Bach:    Triószonáták  
Bach:    Preludiumok és fúgák 

 
84.3.3. Versenyművek, előadási darabok 

Zongora 
Bartók Béla:    Mikrokozmosz 
Bartók Béla:    14 bagatell op. 6 
Bartók Béla:    4 sirató 
Bartók Béla:    2 román tánc op. 8/a 
Bartók Béla:    Vázlatok op. 9/b 
Bartók Béla:    3 burleszk op. 8/b 
Bartók Béla:    9 kis zongoradarab 
Bartók Béla:    Allegro barbaro 
Beethoven:    Variációk  
Beethoven:    Bagatellek 
Beethoven:    Zongoradarabok 
Bozay Attila:    Bagatelle op. 4 
Bozay Attila:    Variazioni op. 10 
Brahms:    Klavierwerke 
Chopin:    A teljes Paderewski-kiadás 
Csajkovszkij:    Évszakok  
Csajkovszkij:    Zongoradarabok 
Debussy:    Suite Bergamasque 
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Debussy:    Prelűdök I-II. kötet 
Debussy:    Images I-II. kötet 
Debussy:    Estampes 
Debussy:    Pour le piano 
Debussy:    Masques 
Debussy:    Danse 
Dohnányi Ernő:   Rapszódiák 
Dohnányi Ernő:   Koncertetűdök 
Durkó Zsolt:    Psichogramma 
Durkó Zsolt:    A gömb története I-IV. kötet 
Durkó Zsolt:    Törpék és óriások 
Farkas Ferenc:   Római hangjegyfüzet 
Farkas Ferenc:   2 akvarell 
Fauré:     Impromptus  
Fauré:     Nocturnes 
Jeney Zoltán:   5 zongoradarab 
Kadosa Pál:    Al fresco op. 11/a 
Kadosa Pál:    3 tristia op. 38/b 
Kadosa Pál:    4 caprichos op. 57 
Kadosa Pál:    Kaleidoszkóp op. 61 
Kadosa Pál:    Pillanatképek op. 69 
Kalmár László:  Invenzioni 
Kodály Zoltán:   9 zongoradarab op. 3 
Kodály Zoltán:   7 zongoradarab op. 11 
Kodály Zoltán:   Marosszéki táncok 
Kurtág György:  8 zongoradarab 
Kurtág György:   Játékok  
Kocsár Miklós:   Improvizációk 
Liszt:     Magyar rapszódiák  
Liszt:     Années de pelerinage  
Liszt:     Verschiedene zyklische Werke  
Liszt:     Einzelne Charakterstücke  
Liszt:     Tänze, Märsche und Scherzi  
Liszt:     Klavier-Versionen eigener Werke  
Mendelssohn:    Lieder ohne Worte 
Mendelssohn:    Variations sérieuses op. 54 
Mendelssohn:    Caprices op. 33 
Mendelssohn:    Phantasie op. 28 
Mozart:    Zongoradarabok 
Mozart:    Variációk  
Orbán György:   Suite zongorára 
Papp Lajos:   Improvisatione 
Prokofjev:    Tovatűnő látomások 
Prokofjev:    Szarkazmusok 
Prokofjev:    Zongoradarabok 
Rachmaninov:   Études – Tableaux 
Rachmaninov:   Prelűdök 
Rachmaninov:   Zongoradarabok 
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Ravel:     Pavane 
Ravel:     Jeu d’eau  
Sári József:    6 darab zongorára 
Sári József:    Episodi 
Sári József:   Imaginárius variációk 
Sári József:    Pillanatképek 
Schubert:    Impromptuk és Moments musicaux 
Schubert:    3 zongoradarab op. posth. 
Schumann:    Abegg-Variationen op. 1 
Schumann:   Papillons op. 2 
Schumann:    Intermezzi op. 4 
Schumann:    Impromptus op. 5 
Schumann:    Fantasiestücke op. 12 
Schumann:    3 Phantasiestücke op. 111 
Schumann:    3 Romanzen op. 28 
Schumann:    Novelletten op. 21 
Schumann:    Bunte Blätter op. 99 
Schumann:    Faschingschwank aus Wien op. 2 
Soproni József:   Jegyzetlapok I-IV. kötet 
Soproni József:   7 zongoradarab 
Sosztakovics:    24 prelúdium op. 34 
Stravinsky:   4 etűd 
Stravinsky:   Szerenád 
Stravinsky:   Piano-Rag-Music 
Weiner Leó:    Passacaglia 
Weiner Leó:    Miniatűr képek (Miniature Bilder) 
 
Csembaló 
Chr. Bach:    Versenyművek 
Ph. E. Bach:    Versenyművek   
Haydn:     Versenyművek  

 
Continuo-játék 
Corelli, Händel, Telemann kamaraműveinek tanulmányozása számozott basszus alapján. 

 
Orgona 
Antalffy:   Scherzo  
Antalffy:   Karácsonyi harangok  
Antalffy:   Madonna  
Alain:    Litanies 
Bossi:    Scherzo  
Boëllmann:   Gótikus szvit  
Brahms:   Koráleljátékok op. 122  
Dupré:    Cortege et Litanie 
Dupré:    g-moll prelúdium és fúga op. 7 
Dupré:    Le tombeau de Titelouze op. 38  
Franck:   a-moll Choral  
Franck:   Piece héroique  
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Franck:   Final  
Gárdonyi Z.:   Partita „Veni creator”  
Gigoult:   h-moll toccata  
Guilmant:   3. szonáta  
Hidas:    Szonáta 
Hindemith:   Szonáták 
Koloss:   Réflexions  
Koloss:   Prelúdium és fúga in F  
Koloss:   Fantázia két Szent István énekre  
Langlais:   Incantation  
Liszt:    Szent Erzsébet-legenda, Bevezetés  
Liszt:    Gebet (Ave Maria)  
Lisznyay:   Szent István fantázia   
Messiaen:   Joie et clarté des Corps Glorieux 
Mendelssohn:   c-moll és d-moll prelúdium és fúga  
Mendelssohn:   D-dúr szonáta  
Mendelssohn:   A-dúr, B-dúr és d-moll szonáta  
Pikéthy:   G-dúr toccata 
Pikéthy:   a-moll prelúdium és fúga  
Pikéthy:   C-dúr introductio és fúga  
Pikéthy:   Idyll 
Pikéthy:   II. szonáta 
Reger:    d-moll Introductio és passacaglia  
Reger:    d-moll toccata, D-dúr fúga op. 59  
Reger:    Weihnachten op. 145  
Reger:    a-moll toccata op. 80  
Reger:    d-moll toccata és fúga op. 129  
Reger:    h-moll prelúdium és fúga op. 129  
Reger:    d-moll prelúdium, D-dúr fúga op. 65  
Reger:    e-moll prelúdium és fúga op. 69  
Reger:    D-dúr toccata és fúga op. 69  
Schumann:   B-A-C-H-fúgák  
Saint-Saëns:   Prelúdiumok és fúgák op. 99, op. 109  
Saint-Saëns:   Fantáziák 
Sulyok:   Partita 

 
Harmonika 
Bartók:   Gyermekeknek  
Bartók:   Duók  
Beethoven:   Darabok zenélő órára  
Berlin:    Szonatina  
Brehme:   Szvit  
Brehme:   Paganiniana  
Brehme:   La Campanella  
Brehme:   Divertimento 
Fiala:    Aforizmák  
Fiala:    Gyermekeknek  
Frescobaldi:   Liber organi  



238 
 

Haydn:    Darabok zenélő órára  
Jacobi:    Divertissiment  
Lundquist:    Kétszólamú invenciók  
Lundquist:   Botany play  
Matys:    Prelúdium és variációk  
Trevor:   Régi angol orgonazene  
Troján:    A lerombolt katedrális 

 
84.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

84.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

85. Kötelező zongora/kamarazene tantárgy 170 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

85.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 
A zongora főszakosok esetében a kötelező zongora helyett négykezes tanulmányokkal 
bővítendő a képzés. A négykezes műfajával a kamarazenei gondolkodás mélyítésére jut idő. 
 

85.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
85.3. Témakörök 

85.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 
Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
85.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
85.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
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Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
85.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

85.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

86. Szolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

86.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  

 
86.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók  saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

86.3. Témakörök 
86.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók  számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
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biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

86.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 
Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 

 
86.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
86.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
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Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 
Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

 
86.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

86.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

87. Zeneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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87.1. A tantárgy tanításának célja 

A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók . A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók  számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
a közös zenélés öröméhez juttatja a diákot a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 

 
87.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók  saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

87.3. Témakörök 
87.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
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érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
87.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 
 

87.3.3. A continuo-játék alapjai 
Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 
hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók  egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
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Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
87.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

87.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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88. Zenetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

88.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók  figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
88.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók  hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

88.3. Témakörök 
88.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
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nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók  aktívan nem találkoznak. 

 
88.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
88.3.3. Zenehallgatás 
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók  ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
88.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

88.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

89. Zenekar / Kórus tantárgy 206 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

89.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése. 

 
89.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneirodalom tantárgy kellő 
ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig 
megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, a csoportos ritmikai és artikulációs 
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megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási 
készséget erősítik. 

 
89.3. Témakörök 

89.3.1. Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata 
Vonós-, szimfonikus zenekar  
Vivaldi:   Koncertek 
Händel:   Vízizene 
    Tüzijáték-szvit 
    Concerto grossók 
Corelli:   Concerto grossók 
Albinoni:  Concerto grossók 
 
Fúvószenekarok 
Weber:   Bűvös vadász – nyitány 
Rossini:   Tolvaj szarka – nyitány 
Strauss:   Denevér – nyitány 
Shostakovich:  Jazz-szvit 
Brahms:   Ünnepi nyitány 
Brahms:   Magyar táncok 
Dvorak:   Szláv táncok 
Berlioz:   Rákóczi induló 
 
Kórusok 
Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
89.3.2. Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Haydn:   Korai szimfóniák 
    További szimfóniák tudásszint szerint 
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Mozart:   Serenata nocturno 
Beethoven:  Kontratáncok 
    Német táncok 
    II. szimfónia 
    IV. szimfónia 
    (I. szimfónia) 
 
Fúvószenekarok 
Holst:   Szvit I, II. 
Mendelssohn:  Ouverture for winds 
Gregson:  Festivo 
Jacob:   Ballad 
    Suite 
Reed:   El camino real 
Roost:   Rikudim 
    Olympica 
deHaan:   Oregon 
Sparke:   Jubilee Ouverture 
 
Kórusok 
Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 

 
89.3.3. Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Sibelius:   Valse triste 
Schubert:  Katonainduló 
Dvorak:   Szláv táncok 
Grieg:   Holberg-szvit 
Brahms:   Magyar táncok 
Sugár:   Rondó 
Kókai:   Verbunkos 
Weiner:   1. Divertimento 
Bartók:   Magyar képek 
Farkas F:  Partita alla Ungharesca 
 
Fúvószenekarok 
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Hidas:   Fantázia és fuga 
    Tutti-frutti 
    Capriccioso 
    Musica festiva 
Ránki:   Pomádé király új ruhája 
Lendvay:  Scherzo 
Farkas:   Üveges tánc 
Bogár:   Hellas 
Dubrovay:  Berregő-polka 
 
Kórusok 
Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
89.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

89.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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90. Kamarazene tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

90.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje hangszerének nem szólóművekből álló 
irodalmát is, képes legyen partnereire figyelve, velük együttműködve művészi színvonalon 
kamaraművek előadására. Fokozott figyelmet igényel a tanuló ritmikai és intonációs fejlesztése, 
amelynek révén alkalmassá válik megszerzett tudását a zenekari munkában is alkalmazni. 
 

90.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneelmélet tantárgy 
harmónia-felismerési gyakorlata elengedhetetlen a kamarazenében szükséges intonációhoz. 
 

90.3. Témakörök 
90.3.1. Barokk művek 

Händel:   Triószonáták 
Corelli:   Triószonáták 
Barokk triószonáták (Pejtsik Árpád közreadása) 
Telemann:   D-dúr szonáta gordonkára és continuora 
Bach:    G-dúr trió 
Pergolesi:   G-dúr,  
   B-dúr trió 
Vivaldi:   C-dúr,  
   G-dúr trió 
Corelli, Vivaldi, Händel: La Folia 
Pachelbel:   D-dúr kánon 
 

90.3.2. A bécsi klasszika és romantika művei   
Mozart:   A-dúr hegedű-zongora szonáta 
Mozart:  e-moll hegedű-zongora szonáta 
Haydn:  Zongorás triók 
Mozart:   g-moll zongoranégyes 
Beethoven:   c-moll zongoratrió 
Négy évszázad triói (Pejtsik Árpád közreadása) 
   3 szonatina hegedűre és zongorára 
Offenbach:   Gran Duo concertant op.34 No.1 
Schumann:   3 hegedű-zongora szonáta 
Dvorák:  Dumky-trió 
Mendelssohn:  d-moll trio 
 

90.3.3. XX. századi művek 
Bartók kamaraművei 
Poulenc:   Sextett (fl.ob.kl.cor.fg. + zongora) 
Dohnányi:   Zongoraötös 
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90.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

90.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

91. Népzene tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

91.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

91.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

91.3. Témakörök 
91.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
 

91.3.2. Népművészet, népszokások 
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Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

91.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 
A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

91.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

91.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

92. Hangszerismeret tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

92.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangszerismeret tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet kapjon hangszeréről. 
Ismerje kialakulásának történetét, tudja hangszercsaládba sorolni, legyen tisztában 
működésének fizikai elvével, és képes legyen a legalapvetőbb állagmegóvási-karbantartási 
munkák elvégzésére is. Minden olyan információ birtokába kell juttatni a növendéket, amivel 
hangszerét hosszú távon is biztonságosan, annak állapotát megőrizve tudja használni. 
 

92.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek működésének megértésében a fizika tantárgy segít. A hangszertörténet a 
művészettörténettel rokon. 
 

92.3. Témakörök 
92.3.1. A hangszer működésének alapvető fizikai ismeretei 

A hangszer működésének fizikai alapjai 
Alapvető hangtani ismeretek 
A hangszerek osztályzása a hangkeltés módja szerint 
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A hangszerre jellemző hangképzés fizikai vetületei 
 

92.3.2. Hangszertörténet 
A hangszer kialakulása 
Rokon hangszerek 
A hangszerépítés története, helyzete napjainkban 
A hangszer tartozékai, kiegészítői 
 

92.3.3. Alapvető karbantartási ismeretek 
A hangszer felépítésének megismerése 
A hangszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalók elsajátítása 
Alapvető javítási módok elsajátítása (balesetveszélyes állapotok elhárítása, 
sürgős/halaszthatatlan helyzetek orvoslása, stb.) 
 

92.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

92.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

93. Ritmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

93.1. A tantárgy tanításának célja 
A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

93.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók  saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

93.3. Témakörök 
93.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók  számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
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cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
 

93.3.2. Készségfejlesztés írásban 
Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

93.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 
A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

93.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 
A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók  nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók  számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
 

93.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

93.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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94. Kötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

94.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alaphangszeréhez kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés 
tágítja a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire 
valamint az adott tanuló tudásszintjére is.  
Javasolt hangszerek: 
 
hegedű:  kötelező brácsa 
zongora:   csembaló vagy orgona 
fúvósok:   zenekari váltóhangszerek 
vonósok:  gambák 
bármely szak: ütő 
   furulya/blockflöte 
 

94.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hang¬technikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

94.3. Témakörök 
94.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

94.3.2. Technikai gyakorlatok 
A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
skálák 
etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

94.3.3. Előadási darabok 
A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
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94.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 

A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló. 
 

94.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

94.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

95. Zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

95.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

95.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

95.3. Témakörök 
95.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
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paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
 

95.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 
Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

95.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 
Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
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95.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

95.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

96. Kreatív önfejlesztés tantárgy 201,5 óra/561,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

96.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

96.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

96.3. Témakörök 
96.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

96.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 
L. 3.3.2 
 

96.3.3. Versenyművek, előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

96.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

96.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



260 
 

97. Komplex elméleti fejlesztés tantárgy 62 óra/206 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

97.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

97.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

97.3. Témakörök 
97.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

97.3.2. Zeneművek formatani elemzése 
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

97.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

97.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

97.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel     x x 

Kampányokat szervez     x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

    x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x     
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x     

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x     

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x     

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x     

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x     

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x     

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x     

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai     x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei     x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció     x x 
Rendezvény költségvetési terve     x x 
Rendezvény forgatókönyve     x x 
Közönségkapcsolati feladatok     x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások      x x 

Szerzői jogi alapismeretek     x x 
Szerződések jogi alapjai     x x 
Rendezvény értékelése     x x 
Kampányszervezés     x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv     x x 
Projekt és projektszervezet x x     
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x     
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x     

Projektdokumentumok x x     
Tervlezárás és kockázatelemzés x x     
Nyilvántartás x x     
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x     

Projektmonitoring x x     
Nyomon követési eljárások x x     
Eltérések elemzése x x     
Beavatkozások meghatározása x x     
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés     x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség   x   x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság   x   x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás   x   x 
Kapcsolatteremtő készség   x   x 
Segítőkészség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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98. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

98.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
98.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

98.3. Témakörök 
98.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
98.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
98.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 



265 
 

• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
98.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

98.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

98.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

99. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

99.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
99.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

99.3. Témakörök 
99.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
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• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
99.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
99.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
99.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

99.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

100. R
endezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

100.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
100.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 



267 
 

100.3. Témakörök 
100.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 

 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
100.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
100.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
100.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
100.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

100.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

101. R
endezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

101.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
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készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
101.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
101.3. Témakörök 

101.3.1. Forgatókönyvírás 
 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
101.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
101.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
101.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

101.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb korszakainak 
ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak és 
előadóinak ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 
alapvető jellemzőinek ismerete 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a művészettörténeti 
korszakokban 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legjellegzetesebb 
rendezvény helyszíneinek, az előadás, rendezvény 
szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető technikai 
feltételek ismerete 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 
színművészet, táncművészet és zeneművészet) korszakaira 
jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb előadóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 
alkotásai 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak legjellemzőbb 
helyszínei 

  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 
feltételei 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség   x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság   x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség   x x 
Kommunikációs rugalmasság x   x 
Nyitott hozzáállás x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x   x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

102. E
lőadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

102.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó 
Zenetörténet tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
102.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

102.3. Témakörök 
102.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók  aktívan nem találkoznak. 

 
102.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
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keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
102.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók  ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
102.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

102.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

103. E
lőadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

103.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
103.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

103.3. Témakörök 
103.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 
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Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
103.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
103.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

103.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

104. E
lőadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

104.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók  által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

104.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
104.3. Témakörök 

104.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
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- előadásmód 
- technikai feltételek 
 

104.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

104.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

104.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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105. Z
enetörténet tantárgy 67 óra 
 

105.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 7. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 7. tantárgy. 
 

105.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

105.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

105.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

106. Z
enekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

106.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

106.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

106.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

106.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

107. K
amarazene tantárgy 67 óra 
 

107.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 9. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 9. tantárgy. 
 

107.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

107.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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107.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.94. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. - (ÜTŐS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (ütős) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 4 8 1 4 1 4 12 19 8 23 12 19 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11568-16 Klasszikus hangszeres 
zenész tevékenysége  

Főtárgy fő szakképesítés   2   2   2   2   3   3   3 

Korrepetíció fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

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

Szolfézs fő szakképesítés   2   2   1   1   2   2   2 

Zeneelmélet fő szakképesítés 1   1   1   1   2   2   2   

Zenetörténet fő szakképesítés     3           2   2   2   

Zenekar/kórus fő szakképesítés   2   2           2   2   2 

Kamarazene fő szakképesítés       1           1   1   1 

Népzene fő szakképesítés                 2       2   

Hangszerismeret fő szakképesítés                   1   1   1 

Ritmusgyakorlat fő szakképesítés                   1   1   1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                   1       1 
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Zenei munkaképesség 

megőrzése 
fő szakképesítés                   2   2   2 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                   4   9   4 
Komplex elméleti 

fejlesztés 
fő szakképesítés                 3,5   4   3,5   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 

projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 

gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 

program-és 

projektszervezés 

gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 

gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Zenekar 
helyi 

tanterv szerint 
        2   2               
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Kamarazene 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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 36 252 144 288 36 144 31 124 

1488 433 1055 

372 589 

2015,5 

288 828 372 589 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 618,5 óra (28,4%) 
  

659,5 óra (29,5%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1397 óra (71,6%) 1417 óra (70,5%) 
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Foglalkoztatás II. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 

Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése                 0 4   4 0 0 4 0 4 
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Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 

  



285 
 

11
49

8-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
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n)
 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 

Nyelvtani 
rendszerezés 1                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 
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 Főtárgy 
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és
 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 

Korrepetíció 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 

Kötelező zongora 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 

Szolfézs 0 72 0 72 0 36 0 31 211 0 211 0 62 273 0 72 0 62 134 

Zeneelmélet 36 0 36 0 36 0 31 0 139 0 139 62 0 201 72 0 62 0 134 

Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 

Zenekar/kórus 0 72 0 72 0 0 0 0 144 0 144 0 62 206 0 72 0 62 134 

Kamarazene 0 0 0 36 0 0 0 0 36 0 36 0 31 67 0 36 0 31 67 

Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 

Hangszerismeret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 

Ritmusgyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 

Kötelező hangszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 

Zenei 

munkaképesség 

megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124 0 324 0 124 448 

Komplex elméleti 

fejlesztés 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
109 0 108,5 144 0 109 0 252,5 
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0 0 0 0 36 0 0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 

gyakorlata  
0 0 0 0 0 0 0 31 31 

31 0 
0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 

11
88

6-
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek
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0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészet 
történet  

            31   31     31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 

program-és 

projektszervezés 

gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                0     0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés                 0     0 0 0 0 0 0 
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Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v 
sz

er
in

t  0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 

Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Zenekar 0 0 0 0 72 0 62 0 134 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 

zenekar         72   62   134     134 0 0 0 0 0 
Kamarazene 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 

kamarazene         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
  



289 
 

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
108. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

108.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

108.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

108.3. Témakörök 
108.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

108.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

108.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

108.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

108.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

108.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
109. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

109.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

109.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

109.3. Témakörök 
109.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

109.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
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elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

109.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

109.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

109.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
 

109.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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11568-16 azonosító számú 

Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11568-16 azonosító számú Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK                
Felismeri a funkciós zene harmóniáit x x x x x   x x       x   x x 
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 
szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x    x x   x x             x 

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 
diktálás után 

     x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza      x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x x x     x x     x x   x   

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 
kezeli 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 
biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x x       x x       x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 
intonációra 

x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű zeneműveket kifejező hangon szólaltatja meg, 
stílushűen adja elő 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x  x x x x             x   x x 
Képes hosszú időn át koncentrálni x x x x   x x x       x   x   
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x       x x     x x   x   

SZAKMAI ISMERETEK                
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén)        x                   x 
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x x x     x x x     x   x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 
nehézségű művek előadásához szükséges technikai 
felkészültség 

x x x       x x       x   x   

Dinamikailag árnyalt, kifejező hang x x x       x x       x   x   
Ritmikailag és tempótartásban pontos, stílusos előadás x x x       x x       x   x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x x                 x   x   
Előadóművészeti gyakorlat x x x       x x x     x   x   
Saját hangszerének, műfajának alapvető irodalma x x x                      x   
Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén)    x x x                 x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK                
Hangszerkezelési készség (manuális készség) x x x       x x     x x   x   
Előadói készség x x x       x x     x x   x   
Ritmus-, tempóérzék x x x       x x     x x   x   
Zenei halláskészség x x x x x   x x     x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                
Rugalmasság            x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                
Empatikus készség x x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség            x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

110. F
őtárgy tantárgy 371 óra/201 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

110.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör ellátására 
valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a felsőoktatásban való 
tanulmányok folytatására. 

 
110.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy 
ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. 
Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
110.3. Témakörök 

110.3.1. Kisdob 
Skálák, technikai gyakorlatok, valamint etűdök gyakorlása és egybefüggő előadása a megjelölt 
szakmai anyagok, zeneművek, illetőleg azok részleteinek tetszőleges felhasználásával. 

 
110.3.2. Timpani 

 
Etűdök, technikai gyakorlatok és zenekari művek gyakorlása és egybefüggő előadása a 
megjelölt szakmai anyagok, zeneművek, illetőleg azok részleteinek tetszőleges 
felhasználásával. 

 
110.3.3. Dallamhangszerek 
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Etűdök, technikai gyakorlatok és előadási darabok gyakorlása és egybefüggő előadása a 
megjelölt szakmai anyagok, zeneművek, illetőleg azok részleteinek tetszőleges 
felhasználásával, a tanár által meghatározott dallamhangszer vonatkozásában. 
 
Etüdgyűjtemények 
Wolfgang Basler:   Rudiment  
Jacques Delécluse:  20 Etudes d’apres Kreutzer 
Jacques Delécluse:   Douze Études pour caisse claire 
Jacques Delécluse:   Trente Etudes pour Timbales 
Richard Hochrainer:  Etüden für Pauken  
 
Richard Hochrainer:  Übungen für kleine Trommel  
Heinrich Knauer:   Paukenschule  
Eckehardt Keune:   Schule für kleine Trommel 
 
James Moyer:   Four-Mallet Method for Marimba 
Clair Omar Musser:  Etudes and Preludes for Marimba  
 
Risto Skrikberg:   40 Rudimenttia  
Paul Smadbeck:   Etude No 1, 2, 3 
 
Leonida Torrebruno:  Metodo per xilofono a marimba 
Wolfgang Pachla:   Drei Etüden für Vibraphone 
Wolfgang Pachla:   Zwölf Etüden für Marimba 
Alfred Wagner:   Kleine trommel Schule  
Charley Wilcoxon:  Wirst and Finger Control 
Charley Wilcoxon:   The All-American Drummer – 150 rudimental solos 
 
Előadási darabok  
Bach:    Fuvola-zongora szonáták, csellószvitek 
Bach:    a-moll partita szólófuvolára (vibrafon) 
John Beck:    Sonata for Timpani 
Balázs Oszkár:   Két tánc bolgár ritmusban (vibrafon-xilofon, zongora)  
Paul Creston:   Concertino for Marimba and Orchestra 
 
Charles DeLancey:   90 Minutes Wonder (marimba, 3 verő) 
David Friedmann:   A Collection of Solo Pieces for Vibraphone 
Holló Aurél:   Micimackó (vibrafon, zongora) 
Kiss Sándor:   Dhamar Thal  
Eckhardt Kopetzki:   Groove Yard (set-up) 
William Kraft:   Morris Dance (set-up)  
William Kraft:  French Suite 
Láng István:    Concertino per Silofono e Orchestra  
Láng István:    7 tanulmány (üstdob) 
Láng István:    Ütőszene 
Robert McCormick:  Three Dances for Timpani 
Robert McCormick:  Two Pieces for Unaccompanied Timpani 
Clair Omar Musser:   Scherzo Caprice  
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Nexus:   Portfolio for Snare Drum 
Martha Ptaszynszka: Quatre Préludes 
Rimszkij-Korszakov:  A dongó 
Igor Stravinsky:   A katona története – 3 tétel ütőhangszerekre és zongorára 
Eric Sammut:   Four Rotation for Marimba 
Gordon Stout:  Etudes 
Gordon Stout:   Four Episode 
Rickey Tagawa:  Inspirations Diabolique 
Alexander Tcherepnin: Sonatina for Timpani and Piano 
 

110.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

110.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

111. K
orrepetíció tantárgy 100,5 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

111.1. A tantárgy tanításának célja 
A korrepetíció a főtárgyi oktatás szoros kiegészítője, egymás nélkül egyik sem tudja 
maradéktalanul betölteni funkcióját. A főtárgyórán egyedül megszólaltatott, elsősorban 
technikai oldalról megközelített zeneművet a zongora szólamának hozzáadásával fejleszti tovább 
tanár és tanuló. Az új körülmények megmutatják az addig elért eredményeket, egyúttal a 
továbbhaladás irányát is kirajzolják. 
A témakörök és azok részletezése megegyeznek a főtárgynál olvashatókkal. 
 

111.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A főtárggyal kapcsolatos tartalmakon kívül a kamarazenénél jelölt ismeretek szükségesek. 
 

111.3. Témakörök 
111.3.1. Kisdob 

L. 3.3.1 
 

111.3.2. Timpani 
L. 3.3.2 
 

111.3.3. Dallamhangszerek 
L. 3.3.3 
 

111.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

111.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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112. K
ötelező zongora tantárgy 100,5 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

112.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 

 
112.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
112.3. Témakörök 

112.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 
Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
112.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
112.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
112.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

112.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



305 
 

113. S
zolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

113.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  

 
113.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

113.3. Témakörök 
113.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

113.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 
Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 
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113.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
113.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis 
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Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

 
113.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

113.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

114. Z
eneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

114.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
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a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 

 
114.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

114.3. Témakörök 
114.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
114.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
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műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 
 

114.3.3. A continuo-játék alapjai 
Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 
hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
114.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

114.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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115. Z
enetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

115.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
115.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

115.3. Témakörök 
115.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
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eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
115.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
115.3.3. Zenehallgatás 
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
115.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

115.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

116. Z
enekar / Kórus tantárgy 206 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

116.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése. 

 
116.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneirodalom tantárgy kellő 
ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig 
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megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, a csoportos ritmikai és artikulációs 
megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak pedig az intonációs, illetve lapról olvasási 
készséget erősítik. 

 
116.3. Témakörök 

116.3.1. Barokk zene / Klasszikus zenekari művek átirata 
Vonós-, szimfonikus zenekar  

Vivaldi:   Koncertek 
Händel:   Vízizene 
    Tüzijáték-szvit 
    Concerto grossók 
Corelli:   Concerto grossók 
Albinoni:  Concerto grossók 
 
Fúvószenekarok 

Weber:   Bűvös vadász – nyitány 
Rossini:   Tolvaj szarka – nyitány 
Strauss:   Denevér – nyitány 
Shostakovich:  Jazz-szvit 
Brahms:   Ünnepi nyitány 
Brahms:   Magyar táncok 
Dvorak:   Szláv táncok 
Berlioz:   Rákóczi induló 
 
Kórusok 

Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
116.3.2. Bécsi klasszikus művek / eredeti fúvószenekari művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Haydn:   Korai szimfóniák 
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    További szimfóniák tudásszint szerint 
Mozart:   Serenata nocturno 
Beethoven:  Kontratáncok 
    Német táncok 
    II. szimfónia 
    IV. szimfónia 
    (I. szimfónia) 
 
Fúvószenekarok 

Holst:   Szvit I, II. 
Mendelssohn:  Ouverture for winds 
Gregson:  Festivo 
Jacob:   Ballad 
    Suite 
Reed:   El camino real 
Roost:   Rikudim 
    Olympica 
deHaan:   Oregon 
Sparke:   Jubilee Ouverture 
 
Kórusok 

Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 

 
116.3.3. Romantikus és kortárs művek / kortárs magyar művek 
Vonós-, szimfonikus zenekar 
Sibelius:   Valse triste 
Schubert:  Katonainduló 
Dvorak:   Szláv táncok 
Grieg:   Holberg-szvit 
Brahms:   Magyar táncok 
Sugár:   Rondó 
Kókai:   Verbunkos 
Weiner:   1. Divertimento 
Bartók:   Magyar képek 
Farkas F:  Partita alla Ungharesca 
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Fúvószenekarok 

Hidas:   Fantázia és fuga 
    Tutti-frutti 
    Capriccioso 
    Musica festiva 
Ránki:   Pomádé király új ruhája 
Lendvay:  Scherzo 
Farkas:   Üveges tánc 
Bogár:   Hellas 
Dubrovay:  Berregő-polka 
 
Kórusok 

Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
116.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

116.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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117. K
amarazene tantárgy 67 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

117.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje hangszerének nem szólóművekből álló 
irodalmát is, képes legyen partnereire figyelve, velük együttműködve művészi színvonalon 
kamaraművek előadására. Fokozott figyelmet igényel a tanuló ritmikai és intonációs fejlesztése, 
amelynek révén alkalmassá válik megszerzett tudását a zenekari munkában is alkalmazni. 
 

117.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A zeneelmélet tantárgy 
harmónia-felismerési gyakorlata elengedhetetlen a kamarazenében szükséges intonációhoz. 
 

117.3. Témakörök 
117.3.1. Barokk művek 

Händel:   Triószonáták 
Corelli:   Triószonáták 
Barokk triószonáták (Pejtsik Árpád közreadása) 
Telemann:   D-dúr szonáta gordonkára és continuora 
Bach:    G-dúr trió 
Pergolesi:   G-dúr,  
   B-dúr trió 
Vivaldi:   C-dúr,  
   G-dúr trió 
Corelli, Vivaldi, Händel: La Folia 
Pachelbel:   D-dúr kánon 
 

117.3.2. A bécsi klasszika és romantika művei   
Mozart:   A-dúr hegedű-zongora szonáta 
Mozart:  e-moll hegedű-zongora szonáta 
Haydn:  Zongorás triók 
Mozart:   g-moll zongoranégyes 
Beethoven:   c-moll zongoratrió 
Négy évszázad triói (Pejtsik Árpád közreadása) 
   3 szonatina hegedűre és zongorára 
Offenbach:   Gran Duo concertant op.34 No.1 
Schumann:   3 hegedű-zongora szonáta 
Dvorák:  Dumky-trió 
Mendelssohn:  d-moll trio 
 

117.3.3. XX. századi művek 
Bartók kamaraművei 
Poulenc:   Sextett (fl.ob.kl.cor.fg. + zongora) 
Dohnányi:   Zongoraötös 
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117.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

117.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

118. N
épzene tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

118.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

118.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

118.3. Témakörök 
118.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
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118.3.2. Népművészet, népszokások 

Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

118.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 
A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

118.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

118.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

119. H
angszerismeret tantárgy 31 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

119.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangszerismeret tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet kapjon hangszeréről. 
Ismerje kialakulásának történetét, tudja hangszercsaládba sorolni, legyen tisztában 
működésének fizikai elvével, és képes legyen a legalapvetőbb állagmegóvási-karbantartási 
munkák elvégzésére is. Minden olyan információ birtokába kell juttatni a növendéket, amivel 
hangszerét hosszú távon is biztonságosan, annak állapotát megőrizve tudja használni. 
 

119.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek működésének megértésében a fizika tantárgy segít. A hangszertörténet a 
művészettörténettel rokon. 
 

119.3. Témakörök 
119.3.1. A hangszer működésének alapvető fizikai ismeretei 
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A hangszer működésének fizikai alapjai 
Alapvető hangtani ismeretek 
A hangszerek osztályzása a hangkeltés módja szerint 
A hangszerre jellemző hangképzés fizikai vetületei 
 

119.3.2. Hangszertörténet 
A hangszer kialakulása 
Rokon hangszerek 
A hangszerépítés története, helyzete napjainkban 
A hangszer tartozékai, kiegészítői 
 

119.3.3. Alapvető karbantartási ismeretek 
A hangszer felépítésének megismerése 
A hangszerrel kapcsolatos mindennapi tennivalók elsajátítása 
Alapvető javítási módok elsajátítása (balesetveszélyes állapotok elhárítása, 
sürgős/halaszthatatlan helyzetek orvoslása, stb.) 
 

119.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

119.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

120. R
itmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

120.1. A tantárgy tanításának célja 
A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

120.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

120.3. Témakörök 
120.3.1. Készségfejlesztés hallás után 
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A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
 

120.3.2. Készségfejlesztés írásban 
Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

120.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 
A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

120.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 
A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
 
Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
 

120.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

120.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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121. K
ötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

121.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alaphangszeréhez kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés 
tágítja a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire 
valamint az adott tanuló tudásszintjére is.  
Javasolt hangszerek: 
 
hegedű:  kötelező brácsa 
zongora:   csembaló vagy orgona 
fúvósok:   zenekari váltóhangszerek 
vonósok:  gambák 
bármely szak: ütő 
   furulya/blockflöte 
 

121.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hang¬technikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

121.3. Témakörök 
121.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

121.3.2. Technikai gyakorlatok 
A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
skálák 
etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

121.3.3. Előadási darabok 
A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
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előadási darabok 
 

121.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 
A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló. 
 

121.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

121.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

122. Z
enei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

122.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

122.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

122.3. Témakörök 
122.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
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énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
 

122.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 
Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

122.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 
Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
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122.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

122.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

123. K
reatív önfejlesztés tantárgy 124 óra/448 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

123.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

123.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

123.3. Témakörök 
123.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

123.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 
L. 3.3.2 
 

123.3.3. Versenyművek, előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

123.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

123.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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124. K
omplex elméleti fejlesztés tantárgy 108,5 óra/252,5 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

124.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

124.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

124.3. Témakörök 
124.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

124.3.2. Zeneművek formatani elemzése 
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

124.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

124.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

124.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel     x x 

Kampányokat szervez     x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

    x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x     
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x     

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x     

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x     

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x     

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x     

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x     

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x     

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai     x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei     x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció     x x 
Rendezvény költségvetési terve     x x 
Rendezvény forgatókönyve     x x 
Közönségkapcsolati feladatok     x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások      x x 

Szerzői jogi alapismeretek     x x 
Szerződések jogi alapjai     x x 
Rendezvény értékelése     x x 
Kampányszervezés     x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv     x x 
Projekt és projektszervezet x x     
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x     
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x     

Projektdokumentumok x x     
Tervlezárás és kockázatelemzés x x     
Nyilvántartás x x     
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x     

Projektmonitoring x x     
Nyomon követési eljárások x x     
Eltérések elemzése x x     
Beavatkozások meghatározása x x     
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés     x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség   x   x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság   x   x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás   x   x 
Kapcsolatteremtő készség   x   x 
Segítőkészség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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125. P
rojektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

125.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
125.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

125.3. Témakörök 
125.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
125.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
125.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
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• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
125.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

125.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

125.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

126. P
rojekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

126.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
126.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

126.3. Témakörök 
126.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
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• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
126.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
126.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
126.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

126.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

127. R
endezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

127.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
127.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 
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127.3. Témakörök 

127.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 
 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
127.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
127.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
127.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
127.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

127.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

128. R
endezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

128.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
128.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
128.3. Témakörök 

128.3.1. Forgatókönyvírás 
 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
128.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
128.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
128.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

128.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
  



335 
 

A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb korszakainak 
ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak és 
előadóinak ismerete  x   x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 
alapvető jellemzőinek ismerete 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 
művészettörténeti korszakokban 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legjellegzetesebb 
rendezvény helyszíneinek, az előadás, rendezvény 
szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető technikai 
feltételek ismerete 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 
színművészet, táncművészet és zeneművészet) 
korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb előadóinak 
életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 
alkotásai 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak legjellemzőbb 
helyszínei 

  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 
feltételei 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség   x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság   x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség   x x 
Kommunikációs rugalmasság x   x 
Nyitott hozzáállás x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x   x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

129. E
lőadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

129.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11568-16 Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó 
Zenetörténet tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
129.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

129.3. Témakörök 
129.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
129.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 



337 
 

keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
129.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
129.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

129.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

130. E
lőadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

130.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
130.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

130.3. Témakörök 
130.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 
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Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
130.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
130.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

130.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

131. E
lőadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

131.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

131.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
131.3. Témakörök 

131.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11568-16 Klasszikus 
hangszeres zenész tevékenysége modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
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- előadásmód 
- technikai feltételek 
 

131.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

131.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

131.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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132. Z
enetörténet tantárgy 67 óra 
 

132.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 7. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 7. tantárgy. 
 

132.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

132.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

132.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

133. Z
enekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

133.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

133.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

133.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

133.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

134. K
amarazene tantárgy 67 óra 
 

134.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 10. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Minden részlet: l. 10. tantárgy. 
 

134.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

134.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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134.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.95. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. - (MAGÁNÉNEKES SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (magánénekes) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 
Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, művelődésszervező, 
művészetmenedzsment felsőfokú vagy felsőfokú 
végzettség és akkreditált projektmenedzseri 
tanúsítvány és projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 



345 
 

 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza.  
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

1 7 5 7 1 4 1 4 10,5 20,5 9 22 10,5 20,5 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11569-16 Magánénekes 
tevékenysége  

Ének 

fő szakképesítés 

  2   2   2   2   3   3   3 

Korrepetíció   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

Kötelező zongora   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

Szolfézs   2   2   1   1   2   2   2 

Zeneelmélet 1   1   1   1   2   2   2   

Zenetörténet     3           2   2   2   

Kamarazene   1   1           1   1   1 

Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

  1   1           2   2   2 

Hangegészségtan     1               1       

Népzene                   2       2 

Ritmusgyakorlat                   1   1   1 

Dalirodalom                 2   2   2   
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Zenei munkaképesség 
megőrzése 

                  2   2   2 

Kreatív önfejlesztés                   5,5   9   5,5 

Komplex elméleti 
fejlesztés 

                2   2   2   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

helyi 
tanterv szerint 

        2   2               
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Kamarazene 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 
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A
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sa

 36 252 180 252 36 144 31 124 

1488 433 1055 

325 636 

2015,5 

324 792 325 636 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 608 óra (27,9%) 
  

649 óra (29%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1407,5 óra (72,1%) 1427,5 óra (71%) 

11
49

9-
12

 
Fo
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at
ás

 II
.  

Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
kk

ép
es

íté
s  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 

Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 

Munkaviszony 
létesítése 

                0 4   4 0 0 4 0 4 
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Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 
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Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tt

sé
gi

re
 

ép
ül

ő 
ké

pz
és

ek
 e

se
té

n)
 Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
kk

ép
es

íté
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1 

                0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2 

                0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

11
56

9-
16

 M
ag

án
én

ek
es

 te
vé

ke
ny

sé
ge

  

Ének 

fő
 s

za
kk

ép
es

íté
s 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 
Korrepetíció 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Kötelező zongora 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Szolfézs 0 72 0 72 0 36 0 31 211 0 211 0 62 273 0 72 0 62 134 
Zeneelmélet 36 0 36 0 36 0 31 0 139 0 139 62 0 201 72 0 62 0 134 
Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 

Kamarazene 0 36 0 36 0 0 0 0 72 0 72 0 31 103 0 36 0 31 67 
Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

0 36 0 36 0 0 0 0 72 
0 72 

0 62 134 0 72 0 62 134 

Hangegészségtan 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 36 0 0 0 36 
Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 62 62 
Ritmusgyakorlat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 36 0 31 67 
Dalirodalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 72 0 62 0 134 

Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 170,5 0 324 0 171 494,5 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

62 0 62 72 0 62 0 134 
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 K
ul

tu
rá

lis
 p

ro
gr

am
 é

s 
pr

oj
ek

t 
sz

er
ve

zé
se

 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

A
D

Ó
M

Ű
V

ÉS
ZE

TI
 P

RO
G

RA
M

- É
S 

PR
O

JE
KT

SZ
ER

V
EZ

Ő
 

0 0 0 0 36 0 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 

11
88

6-
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Előadó-művészet 
történet  

51
 3

45
 0

5 
 

EL
Ő

A
D

Ó
M

Ű
V

ÉS
ZE

TI
 P

RO
G

RA
M

-  É
S 

PR
O

JE
KT

SZ
ER

V
EZ

Ő
 

0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészet 
történet  

            31   31     31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                0     0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés                 0     0 0 0 0 0 0 
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Á
ga

za
ti

 s
za

km
ai

 
ko

m
pe

te
nc

iá
k 

er
ős

ít
és

e Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v 
sz

er
in

t 

0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

0 0 0 0 72 0 62 0 134 
134 0 

0 0 134 0 0 0 0 0 

Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

        72   62   134     134 0 0 0 0 0 

Kamarazene 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
kamarazene         36   31   67     67 0 0 0 0 0 

 
 

3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
135. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

135.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

135.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

135.3. Témakörök 
135.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

135.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

135.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

135.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

135.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

135.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
136. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

136.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

136.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

136.3. Témakörök 
136.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

136.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
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elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

136.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

136.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

136.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



361 
 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
 

136.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11569-16 azonosító számú 

Magánénekes tevékenysége 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11569-16 azonosító számú Magánénekes tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Én
ek

 fő
tá

rg
y 

Ko
rr

ep
et

íc
ió

 

Kö
te

le
ző

 z
on

go
ra

 

Sz
ol

fé
zs

 

Ze
ne

el
m

él
et

 

Ze
ne

tö
rt

én
et

 

Ka
m

ar
az

en
e  

Be
sz

éd
- é

s 
sz

ín
pa

di
 g

ya
ko

rl
at

 

H
an

ge
gé

sz
sé

gt
an

 
 N

ép
ze

ne
 

Ri
tm

us
gy

ak
or

la
t  

D
al

ir
od

al
om

 

Ze
ne

i m
un

ka
ké

pe
ss

ég
 

m
eg

őr
zé

se
 

Kr
ea

tí
v 

ön
fe

jle
sz

té
s  

Ko
m

pl
ex

 e
lm

él
et

i f
ej

le
sz

té
s 

FELADATOK                
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető 

szabályaival és a gyakorlatban is tudja alkalmazni 
x x x x x   x x       x   x   

Alapvető akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez 

diktálás után 
      x x                   x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza       x x                   x 
Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x x x x x x x x       x   x   

A zenét szép, kifejező hangon szólaltatja meg x x x       x x     x x   x   
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 

nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 

biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő 

x x x x     x x     x x   x   

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 

intonációra 
x x x       x x x   x x   x   

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 

nehézségű műveket stílushűen adja elő 
x x         x x           x   

Érthető szövegmondással énekel x x         x x   x       x   
Idegen nyelven is énekel x x   x     x x           x   
Az énekléshez szükséges módon helyesen lélegzik x x   x     x x           x   
Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x x         x x   x       x x 
Képes hosszú távon koncentrálni x x x x x x x x x x x x x x x 
Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)     x x x   x             x x 

SZAKMAI ISMERETEK                
Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén) x     x x x                 x 
Természetes, oldott éneklés x x   x     x x   x       x   
A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x         x x   x       x   
Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x x       x x           x   
Dinamikailag árnyalt, kifejező hang (hangképzés) x x x       x x           x   
Ritmikailag pontos, stílusos előadás x x x       x x     x     x   
Légzéstechnika x x         x x x x   x x x   
A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása x x x x x x x x x x x x   x x 
Előadóművészeti gyakorlat x x         x x   x       x   
Dal- és operairodalom x x x   x   x x       x   x   
Idegen nyelvek x x       x x x   x   x       
Zongorajáték     x x x                 x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK                
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Zenei halláskészség x x x x x   x x     x     x x 

Ritmus-, tempóérzék x x x x x   x x     x     x x 

Énekhangképzési készség x x         x x           x   

Előadói készség x x x x x   x x   x x     x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                
Rugalmasság            x           x x   
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                
Empatikus készség x x x    x x   x x    
Meggyőzőkészség            x x            

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

137. É
nek tantárgy 371 óra/201 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

137.1. A tantárgy tanításának célja 
A A zeneművek keletkezési körülményeit a zenetörténet tárgy segítségével ismerik meg a 
növendékek, az információk bővítéséhez a történelem és a művészettörténet járul hozzá. Az énekelt 
szöveg megértéséhez elengedhetetlen idegen nyelvek ismerete. A szöveg mondanivalójának 
értelmezése az irodalom tárgykörébe tartozik. A zenei tartalmak elemzésében a szolfézs és 
zeneelmélet tárgyak segítenek. Az éneklés természetét a fizika és a biológia tudományán keresztül 
ismerhetjük meg. 

 
137.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A zeneművek keletkezési körülményeit a zenetörténet tárgy segítségével ismerik meg a 
növendékek, az információk bővítéséhez a történelem és a művészettörténet járul hozzá. Az énekelt 
szöveg megértéséhez elengedhetetlen idegen nyelvek ismerete. A szöveg mondanivalójának 
értelmezése az irodalom tárgykörébe tartozik. A zenei tartalmak elemzésében a szolfézs és 
zeneelmélet tárgyak segítenek. Az éneklés természetét a fizika és a biológia tudományán keresztül 
ismerhetjük meg. 

 
137.3. Témakörök 

137.3.1. Technikai gyakorlatok 
A technikai képzés minden óra anyagában szerepel, a növendék fiziológiai és szakmai fejlettségi 
szintjén. 
 
Légzőgyakorlatok 
Hangképző gyakorlatok, skálák 
Szöveggyakorlatok 
Dinamikai, koloratúra gyakorlatok 
Legato-gyakorlatok 

 
137.3.2. Népdalok és feldolgozások 
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Magyar- és idegen népek dalai, illetve azok feldolgozásai, különös tekintettel Bartók és 
Kodály, valamint kortársaik alkotásaira.  
Mai magyar szerzők népdalfeldolgozásai 
 
Molnár I. – Kern A.: Daloskert 
Kerényi M. Gy.: Százszínű csokor 
Bárdos L.: Érik a szőlő 
Bartók B. - Kodály Z.: 20 magyar népdal 
Kodály Z.: Magyar népzene I-XI füzet 
Bartók B.: 20 magyar népdal 
Bartók B.: 8 magyar népdal 
 
A lista bővíthető a követelményeknek megfelelő bármely gyűjteményből 

 
137.3.3. Preklasszikus és barokk művek 

A vokális zene történetének olyan korszaka, melyben a technikai és tartalmi megoldásokra 
minden tanulási szinten található megfelelő anyag. Különös figyelmet érdemel a témakörön 
belül a nyelvi sokszínűség és a történelmi, művészettörténeti háttér. 
 
Kerényi M. Gy.: Énekiskola I-II. 
Ádám J.: A dal mesterei I., II., IV., V., VI. 
A. Parisotti: Arie antiche I-III. 
 
A lista bővíthető a követelményeknek megfelelő bármely gyűjteményből. 
 

137.3.4. Klasszikus dalok 
A klasszikus zenei stílus elsajátítását a kor dalirodalma, majd gazdag opera irodalma 
biztosítja. Minden osztály számára található megfelelő tudásszintet igénylő anyag. E stílus 
megismertetéséhez ajánlatos a klasszikus hangszeres és zenekari művek hallgatása, 
elemzése formai, összhangzattani szempontból.  
 
Kerényi M. Gy.: Énekiskola I-II. kötet 
Ádám J.: A dal mesterei I-II. kötet 
A. Parisotti: Arie antiche I-III. kötet 
Haydn, Mozart, Beethoven kötetei 
 
A lista bővíthető a követelményeknek megfelelő bármely gyűjteményből. 
 

137.3.5. A romantika 
A dalirodalom leggazdagabb területe. A műfaj születése, kiteljesedése és virágba borulása, 
valamint a kor költészetének tükre ez az időszak. A romantikus dal Európán belül különböző 
neveken található meg: a német Lied, a francia chanson, az orosz románc ugyanazt a világot 
jeleníti meg, jellegzetes nemzeti karakterekkel. Ebben a műfajban válik a költői szöveg a 
zenével egyenrangúvá. Ezért nagyon fontos az idegen nyelvű szövegek pontos ismerete.  
A romantika mindhárom korszakából: a korai (XIX. sz. első fele), az érett (XIX. sz. második 
fele) és a kései szerzők alkotásaiból egyaránt kell anyagot választani.  
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Ádám J.: A dal mesterei I-III. kötetei  
Fekete M.: A dal mesterei VIII. (francia dalok) 
F. Schubert: Dalok I-VIII. kötet 
R. Schumann: Dalok I-III. kötet 
J. Brahms: Dalok I-III. kötet 
P. Csajkovszkij: Dalok 
 
Az anyag tovább bővíthető a követelményeknek megfelelő bármely gyűjteményből 
 

137.3.6. Áriák 
A drámai tartalmak és nagyobb formák, ezen belül a különböző tematikájú műfajok 
megismerése a cél. Kantáták, oratóriumok, misék, operák képviselik ezt a kört. Minden 
választott áriának ismerni kell a beágyazottságát, helyét a műben; az egész mű tartalmi és 
zenei anyagát, dramaturgiáját, nyelvét. A hangfajnak, technikai tudásnak, elméleti 
felkészültségnek megfelelő anyag kiválasztása nagyon felelősségteljes feladat. Az áriák 
tanulásánál nincs műfaji kötöttség. 
 
Az anyag bármely, a követelményeknek megfelelő kötetből választható. 
 

137.3.7. XX-XXI. századi szerzők művei 
A kései romantika folyományaként a XX. század elejének vokális zenéje konzervatív és 
progresszív arcot egyaránt mutat, az anyag kiválasztásánál ügyelni kell erre. A XXI. század 
szerzőiig úgy jusson el a növendék, hogy sajátjának érezze a kortárs zenét. A korszak 
jellemző szerzőinek műveit a könnyebben elsajátíthatótól a nehezebb felé haladva tanítsuk.  
 
Farkas Ferenc  
Kósa György  
Kadosa Pál 
Petrovics Emil 
Fekete M.: A magyar dal mesterei I. kötet 
Fekete M.-Pallagi J.: A magyar dal mesterei II. kötet 
 

137.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

137.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

138. K
orrepetíció tantárgy 100,5 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

138.1. A tantárgy tanításának célja 
A korrepetíció az ének főtárgy szoros kiegészítője, egymás nélkül egyik sem tudja maradéktalanul 
betölteni funkcióját. Az énekórán egyedül megszólaltatott, elsősorban technikai oldalról 
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megközelített zeneművet a zongora szólamának hozzáadásával fejleszti tovább tanár és tanuló. Az 
új körülmények megmutatják az addig elért eredményeket, egyúttal a továbbhaladás irányát is 
kirajzolják. 

A témakörök és azok részletezése megegyeznek a főtárgynál olvashatókkal. 
 

138.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az ének főtárggyal kapcsolatos tartalmakon kívül a kamaraéneknél jelölt ismeretek szükségesek. 
 

138.3. Témakörök 
138.3.1. Népdalok és feldolgozások 

L. 3.3.2 
 

138.3.2. Preklasszikus és barokk művek 
L. 3.3.3 
 

138.3.3. Klasszikus dalok 
L. 3.3.4 
 

138.3.4. A romantika 
L. 3.3.5 
 

138.3.5. Áriák 
L. 3.3.6 
 

138.3.6. XX-XXI. századi szerzők művei 
L. 3.3.7 
 

138.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

138.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

139. K
ötelező zongora tantárgy 100,5 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

139.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai tudást 
sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő munkakör 
ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló vagy a 
felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 

 
139.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti a 
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tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 

 
139.3. Témakörök 

139.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök 
Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 

 
139.3.2. Barokk zeneművek 

J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
139.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
139.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

139.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

140. S
zolfézs tantárgy 273 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

140.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását 
és ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és alapvető készségekre támaszkodva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki azokat a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, 
zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez 
szükséges képességeket és készségeket.  
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140.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése 
által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, 
szöveges mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási 
alap nyílik a művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a 
szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és előadásához. 
A szolfézs ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e 
tárgy keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy mű lehetséges zenei 
eszközeit. 
 

140.3. Témakörök 
140.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs gyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó elemeit. Elengedhetetlen tehát a hangközök biztos felismerésének gyakorlása. 
Erre épül a hármashangzatok felépítése, amelynek meghallása a hangközök biztos ismerete 
nélkül lehetetlen. Ezt követi a klasszikus zenében is fontos, de talán a jazz világában még 
jelentősebb elem, a négyeshangzatok elsajátítása, melyhez szükséges a hármashangzatok 
biztos felismerése. Nem kevésbé fontos a ritmus biztos ismerete, melynek hallás utáni 
fejlesztése folyamatos kell legyen. 
 

140.3.2.  Készségfejlesztés éneklés útján 
Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemeket pedig csak énekelve tudja igazán 
magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az 
egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 
illeszteni. Eme ellenőrzés alkalmassá tételére segít a lapról éneklés gyakorlása és a társaival 
közösen előadott zeneművek közösségi élménye. A kamaraének rendkívül komplexen, már 
egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását. Az 
éneklésen keresztül gyakorolhatja a különböző zenei stílusok előadási módját is, 
hangszerfüggőség nélkül. A végső fázis, ha már e stílusokban való biztonságos közlekedés 
hatására az improvizáció is teret kaphat a zeneteremtési folyamatok között. 

 
140.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása. Ám ezáltal 
hatalmas segítséget kap a tanuló egy új zenemű megismerésekor, hiszen tudja, hogy a 
zeneszerzőnek is azonos eszközök álltak rendelkezésére, mint amelyeket ő is birtokol. Az 
egyszólamú írás a dallamhangok felismerésének összekapcsolását követeli meg a ritmus 
felismerésével és a metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki 
kell fejleszteni a hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a 
szükséges adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség, a 
hármas és négyeshangzatok felépítésének gyakorlása állandó feladatunk. 

 
140.3.4. Stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 
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Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
gyakorlat tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti 
korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a 
tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk 
ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei 
korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. Ezen felül a saját hangszerén egy 
zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében 
kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy 
olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja ebbéli tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alábbi anyagban csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől 
érdemes műveket keresnünk: 
A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
A reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 
Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 
Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 
Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 
Victoria) 
A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 
Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 
neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemiczky, Orbán, Vajda) 
 
Ajánlott irodalom: 
Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
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Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

 
140.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
 

140.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

141. Z
eneelmélet tantárgy 201 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

141.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési 
szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű 
nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek 
segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő 
és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű 
harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, 
szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája 
pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, 
a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése 
után és "zenévé gyúrja" a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 

 
141.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok 
legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, 
felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a 
logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban 
megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
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eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

141.3. Témakörök 
141.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. 
Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése. A 
különböző zenei elemek megismertetését célszerű minden alkalommal a megfelelő 
zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a 
művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb 
gyakorlatok követhetnek. A tankönyvekből kiválasztott példákat saját gyűjtésű és készítésű 
példákkal egészítsük ki. Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát 
nem csak a megtanulandó akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára 
is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés 
törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések 
rendszeres gyakorlását. Első lépésként az alapszabályok elsajátítása, majd a mollban feltűnő 
vezetőhang miatti kivételes szólamvezetések feltűnésének tisztázása következik. Ezt 
követően a hármashangzat fordítások általános és kivételes eseteit, szólamvezetési 
érdekességeit tárgyalja, végül a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása a 
feladat. Zárásként az alterált akkordok felismerése, felépítése a cél, esetleg kitekintéssel az 
elkövetkező, romantikus korszak harmóniáira is. Mind hallás utáni lejegyzéssel, mind egyéni 
harmóniakidolgozással, mind a zongoránál rögtönzött harmóniamenet játékkal fejleszthetőek 
a szólamvezetési ismeretek elmélyítése.  
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
141.3.2. Formatan 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek legbelsőbb rétegeibe. 
Fokozatosan megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, 
műfajokra lebontva. Eleinte a bécsi klasszika legegyszerűbb formájával, a periódussal 
ismertet meg, majd az ebből továbbfejlesztett két- és háromtagú formával és variánsaival 
(külső- vagy belső bővítés, coda). Ezt követően a "nagy" bécsi klasszikus műfajokkal, mint 
szonátaforma, rondóforma, szonátarondó, Haydn-rondó, variációs forma, vagy kidolgozás 
nélküli szonátaforma. Szimultán, vagy mint e formák lehetséges előképei meg kell ismerkedni 
a barokk kor fontosabb formáival is: bar forma, kéttagú táncforma, Couperin-rondó, 
chaconne, passacaglia. Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy 
csupán a műzenei példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 
Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

 
141.3.3. A continuo-játék alapjai 

Az összhangzattan témakörre épülve, annak egy lehetséges gyakorlati alkalmazását nyújtani 



373 
 

hivatott a continuo-játék alapjai témakör. E kifejezés egy barokk kori cselekvésformát 
elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy több játékos 
valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari szólam 
rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő billentyűs 
hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor szólamvezetési 
szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű karakteréhez is igazítani 
kell a lejátszandó akkordok milyenségét. Ennek gyakorlására azért van szükség a zeneelmélet 
órán, hogy a tanulók egymással kamarázva, a másik oldalról is megtapasztalják a gyakorlati 
zene folyamatát.  
Ajánlott zeneművek, melyek egyszerűbb continuo-játék gyakorlását teszik lehetővé: 
- Monteverdi egyszerűbb kísérettel ellátott, 1 vagy 2 szóló énekhangra írott művei (pl. Tirsi e 
Clori; Ninfa che, scalza il piede; Si dolce e’l tormento) 
- Albinoni, Vivaldi, Corelli és további itáliai kismesterek szonátáinak, triószonátáinak lassú 
tételei (pl. Vivaldi: La folia – téma) 
- a barokk korszak osztinátó basszussal ellátott tételei (pl. Corelli Op.1. No.12./2, Division 
Violin 1705, kiadta: John Walsh, Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab’) 
- J. S. Bach: Schemelli énekeskönyv dalai BWV 439-507 
- Korabeli continuo-iskolák: pl. Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen 
(1733/34), Händel: Kompositionslehre, Heinichen: Der General-Bass in der Komposition 
(1728), St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707), Dandrieu: 
Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719), illetve ezeket nagyon jól összefoglalja J. 
B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve 

 
141.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

141.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

142. Z
enetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

142.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom. A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 
különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik 
lehetőség. 

 
142.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok 
esetben részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy 
elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 
elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és 
zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a 
tanulmányok során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus 
léttel természetes módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul 
szembesül. 
 

142.3. Témakörök 
142.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
142.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
142.3.3. Zenehallgatás 
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A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
142.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

142.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

143. K
amarazene tantárgy 103 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

143.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék megismerkedjék a vokális irodalom azon 
darabjaival, melyekre a főtárgy órán nem, vagy csak nagyon ritkán kerül sor.  
A növendékek létszámától függően különböző együttesek létrehozására van lehetőség. 

 
143.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A másik énekhanghoz való intonálás fejleszti a zenei hallást, a szolfézsórán tanultakhoz 
kapcsolható tartalom. Mint minden élő zenei anyaggal foglalkozó tárgy esetében, szükséges a 
művek zenetörténeti és zeneelméleti (formatan, harmóniák, szerkezet, stb.) elemzése is. Az 
énekelt szöveg értelmezése az irodalom tantárgyhoz kapcsolódik. Az idegen nyelvű dalok esetében 
a szöveg megértésében a nyelvi tanulmányai segítik a tanulót. 

 
143.3. Témakörök 

143.3.1. Egyszerű szerkezetű és felépítésű duettek, tercettek 
Kerényi M. Gy: Százszínű csokor 
Kerényi M. Gy.: Énekiskola IV. kötet 
Forrai M.: Duettek I-II. kötet 
    
Használható bármely, a követelményeknek megfelelő gyűjtemény. 

 
143.3.2. Romantikus duettek, együttesek 

F. Mendelssohn  
R. Schumann  
J. Brahms művei, 
Füzesséry T.: A kamaraének mesterei 

143.3.3. Dalok, áriák obligát hangszerrel 
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A plusz dallamhangszer további intonációs kérdéseket vet fel. A különböző hangszerek 
hangképzési módjának megfigyelése elősegíti az énektechnika még tudatosabb használatát. 
Felhasználható bármely, a követelményeknek megfelelő gyűjtemény. 

143.3.4. Kantáták, oratóriumok, operák részletei 
A nagyobb létszámú együttesek esetében a figyelmet egyre többfelé kell megosztani, ami 
fejleszti a növendékek koncentrációs képességet.  
Felhasználható bármely, a követelményeknek megfelelő gyűjtemény. 
 

143.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

143.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

144. B
eszéd- és színpadi gyakorlat tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

144.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja a kisebb beszédhibák javítása, a szövegmondás és az artikuláció javítása, a 
színpadi beszéd- és mozgásformák alapjainak elsajátítása és az érzelmi kibontakozás elősegítése. 
Mindezen eszközök birtoklása a művészi kifejezésű énekléshez nyújt segítséget. 
 

144.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A beszédhibák fiziológiai megértéséhez a biológia tantárgyból nyerhetünk információkat. A 
felhasznált szövegek az irodalom témakörébe tartoznak. A magyar nyelv speciális elemeinek 
vizsgálatát (hangzók, hangsúlyozás, hanglejtés, stb.) a magyar nyelvtan ismeretében 
végezhetjük. 
 

144.3. Témakörök 
144.3.1. Fonetikai alapismeretek 

A magyar nyelv magán- és mássalhangzóinak ismerete  
A beszélt és énekelt hangzók szótagalkotó különbözősége  
A beszéd és írás kapcsolata  
Ajánlott tankönyv Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 
 

144.3.2. Artikulációs gyakorlatok  
Az artikulációs gyakorlatok alapja a magyar artikulációs bázis.  
A beszéd és az éneklés légzési technikája, a hangzók formálása megegyezik egymással.  
Mondókák  
Versek  
Ajánlott tankönyv  
Kerényi M. Gy.: Az éneklés művészete és pedagógiája  
Montágh I.: A tiszta beszéd 
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144.3.3. Beszédhibák javítása 
Az énekeseknél jelentkező beszédhibák javítása, az énektechnikának a jelentkező kiejtési 
hibákra történő koncentrált gyakorlásával történik.  
A problémás hangzók kiemelése és tudatosítása  
E hibák korrigálására állandó kontroll melletti gyakorlás 
 

144.3.4. Gyakorlat 
Gyakorlat  
Versek, prózarészletek 
Színművek részletei 
Zenés művek részletei 
 

144.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

144.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

145. H
angegészségtan tantárgy 36 óra/36 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

145.1. A tantárgy tanításának célja 
A tárgy tanításának célja, hogy a növendék megismerje a hangadó szervek anatómiáját; a hang 
fizikai és fiziológiai működését. Megtanulja az énekléssel kapcsolatos összes olyan szabályt, 
amelyek segítségével magas komfortérzettel, egészsége óvásával, tartósan hosszú ideig tud 
zenélni. 
Az összes témakörrel kapcsolatosan ajánlott könyv: 
Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 
 

145.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hang létrehozásához ideális viszonyokat a fizika tantárgy segítségével ismerhetjük meg. Az 
emberi hangképzést a biológia tárgykörében találjuk. 
 

145.3. Témakörök 
145.3.1. A hang fizikai sajátosságai 

A hang fizikai sajátosságai 
A hang természete 
A hangkeltés módjai 
A rezonancia 
 

145.3.2. A hangképző szervek anatómiája 
A fül 
A tüdő 
A légcső 
A gége 
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A toldalékcső 
145.3.3. A hangszalagok 

Anatómiai ismeretek 
A hangszalagok működése 
A légzés 
 

145.3.4. Az énekesi életforma kialakítása 
Hangfajták 
A mutálás 
Hangegészségtani tudnivalók 
Gyakorlati tanácsok az énekesi életvitelhez 
 

145.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

145.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

146. N
épzene tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

146.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

146.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

146.3. Témakörök 
146.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 
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Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 
 

146.3.2. Népművészet, népszokások 
Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert 
és föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 
 

146.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 
A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok 
jellegzetességei, a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő 
pentaton réteg, rubato pásztorréteg, stb.) 
 

146.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

146.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

147. R
itmusgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

147.1. A tantárgy tanításának célja 
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A ritmusgyakorlat tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség 
megalapozását és ismertesse meg a tanulókat a zene e különleges összetevőjével, a ritmussal. A 
zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék 
tudását és képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges ritmus képességeket és készségeket. 
 

147.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A ritmusgyakorlat tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal.  
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 
 

147.3. Témakörök 
147.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a ritmusgyakorlat tárgy egyik legfontosabb eleme, mely 
sokban épül a zeneiskolai készségfejlesztésre. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind 
jobban, készség szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan 
cizellálódó ritmusképleteit. Elengedhetetlen tehát az egyszerűbb ritmusképletek és 
különböző metrumok felismerésének gyakorlása. 
 

147.3.2. Készségfejlesztés írásban 
Az egyszólamú írás a ritmusképletek felismerésének összekapcsolását követeli meg a 
metrum folyamatos figyelemben tartásával. A kétszólamú írás esetében ki kell fejleszteni a 
hallás olyan tulajdonságát, amely irányzottan tudja kivenni a hallottakból a szükséges 
adatokat. Fontos, hogy az elméleti tudásnak ne vessen gátat az íráskészség. 
 

147.3.3. Készségfejlesztés aktív zenélés útján 
A – jelen esetben - ritmushangszerek útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, 
mert ez az egyetlen eszköz, amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a 
zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, 
szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Az apró elemek ritmusait 
csak ilyen közegben előadva tudja igazán magáévá tenni. Az aktív zenélés segít neki a hallás- 
és írási készségfejlesztésben is. A végső fázis, ha az improvizáció is teret kaphat a 
zeneteremtési folyamatok között. 
 

147.3.4. Ritmushangszerek megismerése, használata 
A ritmusok gyakorlása sokkal célravezetőbb és eredményesebb, ha különböző 
ritmushangszerekkel színesítjük az órát, mert a tanulók nagyobb kedvvel művelik 
feladataikat. Ráadásul mindegyiknek kicsit eltérnek a lehetőségei, ami új kihívást jelent 
minden esetben a tanulók számára. 
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Az alább felsorolt műzenei példákat tartalmazó kötetek ritmusát kivéve tudjuk 
mind a diktálás, mind a lapról olvasást gyakoroltatni. 
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Ajánlott irodalom: 
Zombola: Ritmusgyakorlatok 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
 

147.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Ötvonalas tábla 
Kézi ritmushangszer-szett 
Egyéb ritmushangszerek 
Metronóm 
 

147.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



382 
 

148. D
alirodalom tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

148.1. A tantárgy tanításának célja 
A tárgy tanításának célja, hogy olyan gyakorlati ismereteket nyújtson a növendékeknek, 
melyeket a főtárgy- és zenetörténet órákon csak részben sajátíthat el. E tárgy aktív énekléssel 
ismerteti és mélyíti el a növendék kapcsolatát a vokális zene különböző korszakaival, stílusaival 
és egyes meghatározó műveivel. 
 

148.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zeneművek keletkezési körülményeit a zenetörténet tárgy segítségével ismerik meg a 
növendékek, az információk bővítéséhez a történelem és a művészettörténet járul hozzá. Az 
énekelt szöveg megértéséhez elengedhetetlen idegen nyelvek ismerete. A szöveg 
mondanivalójának értelmezése az irodalom tárgykörébe tartozik. 
 

148.3. Témakörök 
148.3.1. A vokális zene fejlődése 

Zenetörténeti áttekintés 
Néhány kulcsfontosságú zeneszerző 
Az opera születése 

 
148.3.2. A vokális művek irodalmi – és egyéb művészetekkel való kapcsolatai 

Irodalmi kapcsolatok– librettók szerzői, irodalmi alkotások feldolgozásai, prozódia 
Művészettörténeti vonatkozások– kapcsolatok egyéb művészetekkel, alkotások zenei 
utalásainak értelmezése 
 

148.3.3. Előadási darabok 
A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
 

148.3.4. Dalciklusok 
A műfaj létrejötte 
A műfaj legjellemzőbb alkotásai 
F. Schubert: Die schöne Müllerin  
F. Schubert: Winterreise 
R. Schumann: Dichterliebe 
R. Schumann: Frauenliebe und Leben 
 
A sor tovább bővíthető a követelményeknek megfelelő bármely művel 
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148.3.5. Színpadi művek vokális elemzése 
Egyes művek adott szempontok szerinti elemzése 
Speciális technikai problémák 
A hangfaj választásának dramaturgiai kérdései 
A nagyobb lélegzetű művek előadásának különleges kívánalmai 
 

148.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

148.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

149. Z
enei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

149.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának gondozása is. 
A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes testtartásban való zenélés 
foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés oxigéndeficitet hozhat létre, 
ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

149.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

149.3. Témakörök 
149.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a 
viszonylagos nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel 
korlátozott. Ennek következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és 
énekes zenélésben ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi 
paramétere a zenei feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet 
élettani igényeit. Ezért a tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
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a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 
 

149.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 
Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 
 

149.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 
Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 
 

149.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

149.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

150. K
reatív önfejlesztés tantárgy 170,5 óra/494,5 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

150.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

150.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

150.3. Témakörök 
150.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 

L. 3.3.1 
 

150.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 
L. 3.3.2 
 

150.3.3. Versenyművek, előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

150.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

150.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

151. K
omplex elméleti fejlesztés tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

151.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
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151.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

151.3. Témakörök 
151.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

151.3.2. Zeneművek formatani elemzése 
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

151.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

151.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

151.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 

szervezetekkel 
  x x 

Kampányokat szervez   x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 

tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi követelményeket  

  x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x   
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 

szervezetének kialakításához 
x x   

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 

partneri kapcsolattartás menetének és a 

jelentéskészítés rendjének megalkotásában 
x x   

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 

nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 

a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 

rendszert 

x x   

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 

különös tekintettel az idő- és 

költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 

minőségi jellemzőire 

x x   

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 

tevékenységek kivitelezését, illetve a 

kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 

adminisztrációs feladatokat 

x x   

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 

előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 

eltérés vizsgálatában 
x x   

Közreműködik a projekt lezárásában, a 

projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 

dokumentálásában 
x x   

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai   x x 

A rendezvények személyi és tárgyi feltételei   x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció   x x 

Rendezvény költségvetési terve   x x 
Rendezvény forgatókönyve   x x 
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Közönségkapcsolati feladatok   x x 
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi előírások  
  x x 

Szerzői jogi alapismeretek   x x 

Szerződések jogi alapjai   x x 
Rendezvény értékelése   x x 

Kampányszervezés   x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv   x x 

Projekt és projektszervezet x x   
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x   
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 

hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 

erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 

minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x   

Projektdokumentumok x x   
Tervlezárás és kockázatelemzés x x   
Nyilvántartás x x   
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 

emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) 
x x   

Projektmonitoring x x   
Nyomon követési eljárások x x   
Eltérések elemzése x x   
Beavatkozások meghatározása x x   
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés   x x 

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség  x  x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság  x  x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás  x  x 

Kapcsolatteremtő készség  x  x 
Segítőkészség  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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152. P
rojektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

152.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
152.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

152.3. Témakörök 
152.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
152.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
152.3.3. Megvalósítás és kontroll 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
• Szállítók és közbeszerzés 
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• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
152.3.4. Értékelés és zárás 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

152.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

152.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

153. P
rojekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

153.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
153.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

153.3. Témakörök 
153.3.1. A projektmunka gyakorlata 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
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• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
153.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
153.3.3. Pályázatírás 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
153.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

153.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

154. R
endezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

154.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
154.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 
154.3. Témakörök 

154.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 

• A rendezvények típusai 
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• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
154.3.2. Jogi alapok 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
154.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
154.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
154.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

154.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

155. R
endezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

155.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
155.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
155.3. Témakörök 
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155.3.1. Forgatókönyvírás 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
155.3.2. Költségvetés készítése 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
155.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
155.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

155.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb korszakainak 

ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak 

és előadóinak ismerete  
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 

alapvető jellemzőinek ismerete 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 

elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 

művészettörténeti korszakokban 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legjellegzetesebb 

rendezvény helyszíneinek, az előadás, rendezvény 

szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető technikai 

feltételek ismerete 

 x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 

színművészet, táncművészet és zeneművészet) 

korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 

életműve 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb előadóinak 

életműve 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 

alkotásai 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 

legjellemzőbb helyszínei 
 x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 

feltételei 
 x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség  x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság  x x 
Rugalmasság x x x 
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TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség  x x 
Kommunikációs rugalmasság x  x 

Nyitott hozzáállás x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x  x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

156. E
lőadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

156.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11569-16 Magánénekes tevékenysége modulhoz tartozó Zenetörténet tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
156.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

156.3. Témakörök 
156.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
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elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
156.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
156.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
156.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

156.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

157. E
lőadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

157.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11569-16 Magánénekes 
tevékenysége modulhoz tartozó Beszéd- és színpadi gyakorlat tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 
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157.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

157.3. Témakörök 
157.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
157.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
157.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

157.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

158. E
lőadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

158.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

158.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
158.3. Témakörök 

158.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 
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A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11569-16 Magánénekes 
tevékenysége modulhoz tartozó Beszéd- és színpadi gyakorlat tantárgy témaköreinek 
szakmai tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
- előadásmód 
- technikai feltételek 
 

158.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

158.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

158.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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159. Z
enetörténet tantárgy 67 óra 
 

159.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 8. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 8. tantárgy. 
 

159.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

159.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

159.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

160. B
eszéd- és színpadi gyakorlat tantárgy 134 óra 
 

160.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 10. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Minden részlet: l. 10. tantárgy. 
 

160.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

160.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

160.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

 

161. K
amarazene tantárgy 67 óra/0 óra* 
 

161.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 9. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 9. tantárgy. 
 

161.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

161.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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161.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.96. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 05 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. - (ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 
Szakképesítés megnevezése: Klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 30% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: 160 óra;  
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Ögy.  160 óra 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

2 6 5 7 1 4 1 4 9 22 10 21 9 22 

Összesen 8 12 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                 0,5       0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                 2       2   

11570-16 Zeneelméleti 
tevékenységek gyakorlása  

Szolfézs fő szakképesítés   2   2   2   2   3   3   3 

Zeneelmélet fő szakképesítés 2   2   1   1   3   3   3   

Zenetörténet fő szakképesítés     3           2   2   2   

Kötelező zongora fő szakképesítés   1   1   1   1   1   1   1 

Vezénylés fő szakképesítés   0,5   1,5   0,5   0,5   2   2   2 

Hangképzés fő szakképesítés   0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1 

Kórus fő szakképesítés   2   2           2   2   2 

Népzene fő szakképesítés                   2       2 
Zenei munkaképesség 
megőrzése 

fő szakképesítés                   2   2   2 

Számozott basszus 
gyakorlat 

fő szakképesítés                   2       2 

Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

fő szakképesítés                   2   2   2 
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Hangegészségtan fő szakképesítés                   1       1 

Kötelező hangszer fő szakképesítés                   1       1 

Kreatív önfejlesztés fő szakképesítés                   3   8   3 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

fő szakképesítés                 1,5   5   1,5   

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

        1                   

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                 

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

              1             

11886-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1               

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                            

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               
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Kórus 
helyi 

tanterv szerint 
        2   2               

Zeneelmélet 
helyi 

tanterv szerint 
        1   1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

9. 10. 11. 12. 

Sz
ak

gi
m

ná
ziu

m
i k

ép
zé

s  
9 -

12
. o

. ö
ss

ze
s ó

ra
sz

ám
a  

Ne
m

 a
 fő

sz
ak

ké
pe

sít
és

re
 

fo
rd

íta
nd

ó 
ór

ak
er

et
 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
12

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

5/13. 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9-
13

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A 
ké

t é
vf

ol
ya

m
os

 sz
ak

ké
pz

és
 

ös
sz

es
 ó

ra
sz

ám
a  

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

A 
fő

 sz
ak

ké
pe

-
sít

és
re

 v
on

at
ko

zó
:  Összesen 

A 
ta

nt
ár

gy
 

ka
pc

so
ló

dá
sa

 72 216 180 252 36 144 31 124 

1488 433 1055 

279 682 

2015,5 

360 756 279 682 

2076,5 

Összesen 288 432 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 597,5 óra (27,5%) 
  

638,5 óra (28,5%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1418 óra (72,5%) 1438 óra (71,5%) 

11
49

9-
12

 
Fo

gl
al

ko
z

ta
tá

s I
I.  Foglalkoztatás II. 

fő
 

sz
ak

ké
pe

sít
és

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek 

                0 4   4 0 0 4 0 4 



410 
 

Munkaviszony 
létesítése                 0 4   4 0 0 4 0 4 

Álláskeresés                 0 4   4 0 0 4 0 4 
Munkanélküliség                 0 3   3 0 0 3 0 3 
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11
49

8-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tt

sé
gi

re
 

ép
ül

ő 
ké

pz
és

ek
 e

se
té

n)
 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                 0 8   8 0 0 8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

                0 23   23 0 0 23 0 23 

11
57

0-
16

 Z
en

ee
lm

él
et

i t
ev

ék
en

ys
ég

ek
 g

ya
ko

rlá
sa

  

Szolfézs 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 72 0 72 0 72 0 62 278 0 278 0 93 371 0 108 0 93 201 
Zeneelmélet 72 0 72 0 36 0 31 0 211 0 211 93 0 304 108 0 93 0 201 
Zenetörténet 0 0 108 0 0 0 0 0 108 0 108 62 0 170 72 0 62 0 134 
Kötelező zongora 0 36 0 36 0 36 0 31 139 0 139 0 31 170 0 36 0 31 67 
Vezénylés 0 18 0 54 0 18 0 15,5 105,5 0 105,5 0 62 167,5 0 72 0 62 134 
Hangképzés 0 18 0 18 0 18 0 15,5 69,5 0 69,5 0 31 100,5 0 36 0 31 67 
Kórus 0 72 0 72 0 0 0 0 144 0 144 0 62 206 0 72 0 62 134 
Népzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 62 62 
Zenei 
munkaképesség 
megőrzése 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Számozott basszus 
gyakorlat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0 0 62 62 

Beszéd- és színpadi 
gyakorlat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 72 0 62 134 

Hangegészségtan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 
Kötelező hangszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 31 31 
Kreatív önfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 0 288 0 93 381 
Komplex elméleti 
fejlesztés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

46,5 0 46,5 180 0 46,5 0 226,5 
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Projektszervezés és 
projektmenedzsment  
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0 0 0 0 36 0 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt         36       36     36 0 0 0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 36 0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0 0 0 0 

projekt gyakorlat           36     36     36 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

rendezvényszervezés             31   31     31 0 0 0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

              31 31     31 0 0 0 0 0 
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Előadó-művészet 
történet  
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EL
Ő

AD
Ó

M
ŰV

ÉS
ZE

TI
 P

RO
GR

AM
-  É

S 
PR

O
JE

KT
SZ

ER
VE

ZŐ
 

0 0 0 0 0 0 31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészet 
történet  

            31   31     31 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                0     0 0 0 0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rendezvényszervezés                 0     0 0 0 0 0 0 

Ág
az
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Zenetörténet 

he
ly

i  
ta

nt
er

v 
sz

er
in

t  0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zenetörténet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
Kórus 0 0 0 0 72 0 62 0 134 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0 
Kórus         72   62   134     134 0 0 0 0 0 
Zeneelmélet 0 0 0 0 36 0 31 0 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 
Zeneelmélet         36   31   67     67 0 0 0 0 0 
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3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
162. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

162.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

162.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

162.3. Témakörök 
162.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

162.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

162.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

162.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

162.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

162.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



418 
 

 

A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
163. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

163.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

163.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

163.3. Témakörök 
163.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

163.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
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elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

163.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

163.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

163.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
 

163.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11570-16 azonosító számú 

Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11570-16 azonosító számú Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK                
Lapról énekel, önmagát zongorán kísérve x x             x 

Ügyel a helyes tempóra, dinamikára, ritmusra és a tiszta 

intonációra 

x x  x x x x x  x x  x x x 

Tisztában van a klasszikus összhangzattan szabályaival és 

a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

x x     x   x   x x x 

Diktálás után közepes nehézségű akkordfűzési 

gyakorlatot játszik, lejegyez 

x x        x     x 

Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza x x x       x     x 

Számozott basszus alapján alapvető harmóniafűzést 

játszik 

x x        x     x 

A zeneműveket harmóniailag elemzi x x x  x  x   x     x 

A zeneműveket formailag elemzi x x x  x  x   x     x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 

x x x x x x x x  x x  x x x 

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 

nehézségű műveket kimunkált, magas fokú technikai 

biztonságérzettel és előadói készségekkel ad elő, 

vezényel 

x x  x x x x x  x   x x  

A zenét kifejező hangon szólaltatja meg x x  x x x x x     x x  

A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 

nehézségű műveket stílushűen adja elő, vezényli 

x x  x x x x x  x   x x  

Az énekléshez szükséges légzéstechnikát alkalmazza 

előadás közben 

x    x x x x      x  

Érthető szövegmondással énekel x    x x x x   x   x  

Vezényel (a szakmai követelmények szintjén)     x  x       x  

Zeneművet szükség szerint emlékezetből ad elő x x  x x x x x   x  x x  

Képes hosszú időn át koncentrálni x x x x x x x x x x x x x x x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x x  x x     x   x x x 

SZAKMAI ISMERETEK                

Zeneelmélet (a szakmai követelmények szintjén) x x        x     x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása x x  x x x x x  x x  x x  

Technikai és zenei szempontból tudatos előadás x x  x x x x x  x x  x x  
A szakmai követelményekben megfogalmazott, alapvető 

nehézségű művek előadásához szükséges technikai 

felkészültség 

x x   x x x x  x x  x x x 
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Dinamikailag árnyalt, kifejező énekhang x    x x x x      x x 

Ritmikailag pontos, stílusos előadás x x  x x x x x  x x  x x  

A repertoár egy részének kotta nélküli bemutatása x x  x x x x x  x x  x x x 

Vezénylési technika (a szakmai követelmények szintjén) x x  x       x     

Saját műfajának irodalma x  x  x  x         

Zongorajáték (a szakmai követelmények szintjén) x x  x      x    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK                

Hangszerkezelési készség x x  x      x    x x 

Ritmus-, tempóérzék x x  x x x x x  x x  x x x 

Énekhangképzési készség x x   x x x x   x x    

Zenei halláskészség x x  x x x x x  x   x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK                

Rugalmasság     x  x    x     

Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK                

Empatikus készség     x  x    x     

Kommunikációs rugalmasság     x  x  x  x     

Meggyőzőkészség     x  x    x     

MÓDSZERKOMPETENCIÁK                

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x x x x x x x x x x x x 

 

164. S
zolfézs tantárgy 371 óra/201 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

164.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 
ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és 
képességeit, egészítse ki a tanuló tudását a szakképzésben folytatandó hangszeres, zeneelméleti 
és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez szükséges képességeket 
és készségeket. 

 
164.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése által 
párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, szöveges mű 
esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a 
művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a szöveges zeneművek teljes 
megismeréséhez és előadásához. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy keretében 
tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy zenemű lehetséges zenei eszközeit. 

 
164.3. Témakörök 

164.3.1. Készségfejlesztés hallás útján 
A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs tárgy egyik legfontosabb eleme, mely sokban épül a 

zeneiskolai alapokra. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind jobban, készség szinten felismerjék 
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az európai műzene évszázadok során folyamatosan cizellálódó elemeit.  
Fejleszteni kell  

- a hangközök felismerését 
- a hármas- és egyszerűbb négyeshangzatok felismerését 
- a különböző ritmusképletek biztos beazonosítását 
- a különböző metrumérzetek gyors beazonosítását 
- a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

felismerését 
- a különböző zenei formák elkülönítését 
- a zenei memóriát 
- a többszólamú hallás kifejlődését 

Egy kiragadott, javasolt példa a hallás utáni készségfejlesztésre: 
Hangköz- és hangzatmenet diktálása: eleinte 4#, 4b-ig, majd 7#, 7b-ig minden hangnemben, 2-3 

kvintes kitéréssel, szűkített kvint, bő kvart, domináns szeptim, szűkített szeptim akkordok 
felismerésével, helyes oldásával, késleltetéssel.   

A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része 
felhasználható a hallási készségek fejlesztésére is. 

 
164.3.2. Készségfejlesztés éneklés útján 

Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Ezeket pedig csak énekelve tudja igazán magáévá 
tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az egyetlen 
biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja illeszteni. A 
kamaraének rendkívül komplexen, már egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi aktív 
zenésztevékenység gyakorlását.  
Fejleszteni kell 
- a tiszta intonációt 
- a hangközök és hangzatok biztos éneklésének és felépítésének készségét 
- az alkalmazkodási képességet a többszólamú éneklés hangzás-egyensúlyának 
kialakításában 
- a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene és a romantika stíluselemeinek 
alkalmazását 
- a zenei fantáziát 
- az előadási készséget 
- a memóriát és a koncentráló képességet 
- a stílusos előadási és formálási készséget 
- a dinamika és hangszín, valamint a zenei karakterek és dramaturgia megvalósítása 
iránti érzékenységet 
- a zenei ízlést  
A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy 
része a megfelelő módszerekkel felhasználható az éneklési készségek fejlesztésére is. 

 
164.3.3. Készségfejlesztés írásban 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. Rendkívül 
komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása.  

Fejleszteni kell: 
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- hangközök, hangzatok felépítésének készségét 
- tipikus dallami fordulatok felismerését és alkalmazását  
- a különböző ritmusképletek felismerését és alkalmazását 
- a különböző metrumérzetek gyors felismerését és alkalmazását 
- a dallam-, metrum- és ritmustényezők összekapcsolásának képességét 
- a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika stíluselemeinek felismerését 
- a belső hallást, a kottakép elképzelését, értelmezését 
- a többszólamú hallást (polifon, homofon) 
- az elemzés képességét; a rész és egész viszonyának áttekintését 
Továbbá a stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák 

nagy része felhasználható az íráskészségek fejlesztésére is. 
 

164.3.4. Stílus- és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 
Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs tantárgy 

keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti korszakok stílusairól is. 
Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a tantárgy keretében, amellyel 
hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat 
belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül 
kapcsolatba. A saját hangszerén egy zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a 
szolfézs alapszint tárgy keretében kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. 
Ezáltal kialakul benne egy olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is 
állandóan szüksége lesz, illetve saját hangszerén is kamatoztathatja majd tudását.  

A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez igazodjon. 
Itt csupán javaslatok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől érdemes műveket keresnünk az alább 
található irodalomjegyzékben: 

- A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 

- Az érett reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, 
Lassus, A. Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, 
Viadana, Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, 
Othmayr, Gallus, Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, 
Weelkes, Gibbons, Victoria) 

- A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
- A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
- A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 

Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
- A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 

neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 
Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 

- A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 
Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 
Csemitzky, Orbán, Vajda) 

 
Ajánlott irodalom: 

Liber Usualis 
Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 
Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 
Fodor: Schola cantorum I-XIII.  
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Bartha: A zenetörténet antológiája 
Forrai: Ezer év kórusa 
Forrai: Öt évszázad kórusa 
Forrai: Duettek 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 
Haydn: Zongoraszonátái 
Legányné Hegyi E.: Bach példatár I.-II. kötet 
Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 
Lassus: 24 kétszólamú motetta 
Nagy: Partitúraolvasás, partitúrajáték 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Bartók: 27 gyermek- és nőikar 
Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok 
Edlund: Modus Novus 
Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 
A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

Kifejezetten ritmusfejlesztésre alkalmas kötetetek: 
Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 
Zombola Péter: Ritmusgyakorlatok 

 
164.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

164.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

165. Z
eneelmélet tantárgy 304 óra/201 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

165.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével 
újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban 
megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek 
harmónia- és formavilágában. Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek 
szólamvezetési szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy 
zenemű nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, 
melynek segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani rész). Hogy a tudás ne 
legyen meddő és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán modellezzük 
egy-egy zenemű harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék fokszámok 
alapján, szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál. 
Továbbfejlesztett formája pedig az ún. continuo-játék, mely elsősorban a barokk zene 
mindennapi gyakorlatát felelevenítve, a közös zenélés öröméhez juttatja a tanulót a 
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harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése után és "zenévé gyúrja" a tanulóban 
fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 
 

165.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal. A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a 
zenei folyamatok legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok 
megnevezésének, felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor 
(diktandó) jó hasznát veszi a logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak 
törvényszerűségei miatt a hallásban megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei 
eszközeit, formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom tárgyak között természetesen 
szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási 
készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

165.3. Témakörök 
165.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak 
elsajátításával. Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek 
megismerése: célszerű minden alkalommal a megfelelő zeneműrészletek meghallgatásával, 
bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a művek alapján készíthető harmóniai 
vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb gyakorlatok követhetnek. Fontos, hogy a 
kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát nem csak a megtanulandó akkordokra 
terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára is. A harmóniai menetek hangzásának, 
a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés törvényszerűségeinek felismerése és 
elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések rendszeres gyakorlását. Erre 
szükség van 
- hallás útján (diktandó) 
- írásban (kidolgozási példák) 
- zongoránál (kézbediktandó). 
A barokk és bécsi klasszikus alapelvek megismerése: 
- alapszabályok elsajátítása 
- a mollban feltűnő vezetőhang miatti anomáliák tisztázása 
- a hármashangzat fordítások általános és kivételes esetei 
- a négyeshangzatok felépítése, egyes fordításainak megtanulása 
- egyes alterált akkordok felismerése, felépítése 
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 
 

165.3.2. Formatan (analízis) 
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A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek struktúrájába. Fokozatosan 
megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, műfajokra lebontva. 
Ismertessen meg a bécsi klasszika formáival: 
- periódus  
- zenei mondat 
- két- és háromtagú forma és annak variánsai (külső- vagy belső bővítés, coda) 
- szonátaforma 
- rondóforma 
A barokk kor fontosabb formáival is:  
- bar forma 
- barokk kétrészes táncforma 
- Couperin-rondó 
Képezze a formatani elemzések szerves részét a harmóniai elemzés is, mely csak akkor 
lehetséges, ha az összhangzattan témakörben a tanuló tudása már előrehaladottabb 
állapotban van. Sok esetben a formai határokat a harmóniai elemzés eredménye határozza 
meg (pl. félzárlat, álzárlat).   
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük: 
Gárdonyi: Elemző formatan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy, Beischer-Matyó, Keresztes: Összhangzattan 

 
165.3.3. Formatan (analízis) 

A barokk-bécsi klasszikus összhangzattan I.-alapfogalmak 
akkord, akkordszerkezet,  
hármashangzat, négyeshangzat stb. 
akkord fordítás 
szólamok 
akkordok közti lehetséges viszonylatok: rokonság, szomszédság, párhuzamosság 
az akkordok közti kapcsolatok típusai: autentikus, plagális, funkcióismétlés 
az akkordok funkciói: T, S, D 

 
A barokk-bécsi klasszikus összhagzattan II.-négyszólamú szerkesztés diatonikus akkordokkal 

egyszerű zárlatok 
ingamozgások 
összetett zárlatok 
szólamvezetési elvek 
szekvenciák 

A barokk-bécsi klasszikus összhangzattan III.-négyszólamú szerkesztés diatonikus és alterált 
akkordokkal 

az alteráció fogalma 
jellegzetes alterált akkordok 

A barokk-bécsi klasszikus összhangzattan IV. 
a moduláció elmélete 

Bach-korálharmonizálás 
adott szoprán és basszus szólamhoz a belső szólamok megkomponálása 
adott szoprán szólamhoz a másik 3 szólam megkomponálása 

Javasolt zeneirodalmi példák: 
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Corelli: 12 concerti grossi op. 6 
Vivaldi: L’estro armonico 
Händel: 12 concerti grossi op. 6 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Bach: Kantáták, Magnificat, Kantáták, János passió, Máté passió, H-moll mise 
Haydn: Nelson mise, Az évszakok, A teremtés 
Mozart: Davidde penitente, Requiem, Don Giovanni 
Beethoven: C dúr mise op. 86, Missa solemnis op. 123 

A romantikus összhangzattan 
Javasolt zeneirodalmi példák: 

Schubert: Dalok 
Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Schumann: Phantasiestücke, Kinderszenen 
Chopin: Prelűdök, Balladák 
Berlioz: Fantasztikus szimfónia 
Liszt: Consolations, Szimfonikus költemények 
Brahms: Dalok, Német requiem 
Csajkovszkíj: Album à la jeunesse (Jugend- Album), Diótörő 
Grieg: Lírikus darabok 
Wagner: Ring, Tristan 

 
165.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

165.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 

166. Z
enetörténet tantárgy 170 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

166.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik 
során megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, 
hogy egy-egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott. A zenetörténeti 
ismeretek ugyanannyira elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy 
átlagos tanuló számára a közismereten tanult történelem vagy irodalom.  A zenetörténettel 
való foglalkozás igen alkalmas a különböző ismeretek (történelem, irodalom, 
művészettörténet) integrálására is, valamint arra, hogy olyan irányokba nyissa a tanuló 
zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik lehetőség. 
 

166.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
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művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös 
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok esetben 
részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy elengedhetetlen része a 
szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének elsajátítása pedig olyan zenei 
tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és zeneelmélet.  
A zenetörténet tanulása során lehetősége nyílik arra, hogy a komplex zenei jelenségek és 
folyamatok nyelvi reprezentációjában jártasságra tegyen szert. De nem csak az anyanyelvi 
készségek fejleszthetőek, jó hatással lehet az idegen nyelvek tanulására is, hiszen a tanulmányok 
során rendszeresen találkozik idegen nyelvű szövegekkel, a majdani muzsikus léttel természetes 
módon összefüggő többnyelvűséggel tehát e tárgy tanulásakor óhatatlanul szembesül. 

 
166.3. Témakörök 

166.3.1. Zenetörténeti ismeretek 
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait.  
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. A régebbi korok 
zenéjére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással, zeneértési szempontból pedig 
nagyobb rutinnal rendelkezik. Mindazonáltal az 1500 előtti zenében is bőséggel lehet találni 
olyan példákat, melyekkel lehetséges a zenetörténet tanulásának általános megalapozása, 
de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a 
korai évszázadok zenéjével a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
166.3.2. Műelemzés 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

 
166.3.3. Zenehallgatás 
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor 
sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek 
segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek 
segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. 
Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy 
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teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. 
Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

 
166.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

166.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

167. K
ötelező zongora tantárgy 170 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

167.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló olyan alapvető zenei műveltséget és szakmai 
tudást sajátítson el, amely alkalmassá teszi őt középfokú zenei felkészültséget igénylő 
munkakör ellátására valamint a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére irányuló 
vagy a felsőoktatásban való tanulmányok folytatására. 
 

167.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában. Testnevelés tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, 
valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási ártalmak kialakulását. 
 

167.3. Témakörök 
167.3.1. Technikai gyakorlatok, etüdök 

Czerny:   könnyű technikai gyakorlatok (pl. 160 rövid gyakorlat) 
Czerny:  A kézügyesség iskolája I. kötet 
Cramer:  Etűdök 
 

167.3.2.  Barokk zeneművek 
J. S. Bach:  Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach:   18 kis prelúdium 
J. S. Bach:   Szvit-tételek (pl. francia szvit) 

 
167.3.3. Előadási darabok 

Bartók:  Mikrokozmosz  
Bartók:  Gyermekeknek  
Schumann:  Jugendalbum 
Csajkovszkij:  Jugendalbum 
Schubert:  Táncok 
Kodály:   Gyermektáncok 
Diabelli:  Négykezesek 
Mező:   Négykezes zongoradarabok 
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Kurtág:  Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
Mozart:  Hat bécsi szonatina 
Mendelssohn:  Lieder ohne Worte 

 
167.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 
 

167.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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168. V
ezénylés tantárgy 167,5 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

168.1. A tantárgy tanításának célja 
A vezénylés tárgy tanításának a célja, hogy a tanszak tanulói ismereteket és gyakorlatot 
szerezzenek a vezénylés alapjaiban. A képzés alakítsa ki és fejlessze a vezénylés technikai 
készségeit, gyakoroltassa a stílusos előadáshoz szükséges mozgásformákat. Tegye lehetővé a 
megtanult és technikailag kidolgozott anyag vezénylését kórus előtt is. Segítse a növendéket a 
hatékony próbatechnika kialakításában. Járuljon hozzá a szakképesítés, illetve a felsőfokú oktatási 
intézmények vizsga- és felvételi követelményeinek teljesítéséhez. Ismerje a tanuló a helyes test- és 
kéztartást illetve a gyakori ütemfajták vezénylését, és tudja ezeket a gyakorlatban készségszinten 
alkalmazni. Tudjon egy meghatározott szólamot énekelve középnehéz két- és háromszólamú 
műveket, illetve könnyebb négyszólamú homofon kartételeket zongorán előadni és betanítani. 
Legyen képes kisebb hangszeres apparátussal kísért két- illetve többszólamú művek irányítására. 

 
168.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A vezénylés tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése által 
párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, az irodalom 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 
Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és 
előadásához. A zeneelmélet-szolfézs tanszakos tanuló számára ez a tárgy jelenti a legfontosabb 
kapcsolatot az aktív zenéléssel, ezért minden készségtárgynak hasznát veszi, mely apró elemeiben 
készíti őt fel e komplexebb, zenei problémák gyors megoldását követelő tárgyra. A jó 
mozgáskoordináción túl – melyet a testnevelés fokozott fegyelemmel történő gyakorlása 
különösen elősegíthet – szüksége van a tanulónak empatikus készségre is, hogy a megfelelő 
odafigyeléssel irányíthassa társait. 

 
168.3. Témakörök 

168.3.1. Vezénylésgyakorlat 
Fő célja a vezénylési technika kialakítása és fejlesztése: 
A helyes test- és kéztartás kialakítása. 
A helyes avizó (a hang megszólalását megelőző mozdulat) megtanulása a tempó, dinamika és 
karakter követelményeinek megfelelően. 
Az ütősík és az ütések térbeli elhelyezésének megéreztetése. 
Az egyszerű ütemfajták vezénylése (2-es, 3-as és 4-es ütemek). 
A legato és leggiero ütésnemek és más előadási módok (non legato, marcato, staccato stb.) 
vezénylőmozdulatai. 
A gyors és lassú tempók kifejezése. 
A hang megszűntetésének mozdulatai. 
Kezdés súlyos és teljes ütemrészeken; nem súlyos, de teljes ütemrészeken; ütemegységeknél 
rövidebb hangokon. 
Különböző ritmusok, ritmusképletek érzékeltetése. 
A dallamívek és a frazeálás kifejezése. 
A tempó változásainak érzékeltetése. 
Az accelerando és ritardando megvalósítása. 
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A dinamika vezénylése. 
A crescendo és diminuendo jelzései. 
A váltakozó ütemek vezénylése. 
A 6-os ütem változatai. 
Az aszimmetrikus ütemek ütemrajzai (5-ös és 7-es). 
A független balkéz technikájának kialakítása.  
A tananyagot úgy érdemes felépíteni, hogy a technikai gyakorlatozás számára felhasznált 
zeneműveket a tanuló a Kargyakorlat témakörben is felhasználhassa, kipróbálhassa frissen 
szerzett tudását. Ezért az ott felsorolt zeneműveket automatikusan erre a témakörre is 
vonatkozónak kell tekinteni. 

 
168.3.2. Kargyakorlat 

A Vezénylésgyakorlat témakörben megtanult művek vezénylése kórus előtt. Gyakorlatszerzés 
a kórusművek betanításában.  
Ajánlott tananyag: 
Egyszólamú dallamok vezénylése:  
népdalok, műzenei szemelvények, kánonok  
Könnyebb kétszólamú darabok vezénylése:  
Kodály Z.: Válogatott biciniumok 
Szőnyi E.: 33 könnyű kórus 
Kerényi Gy.: Kétágú síp 
Papp L.: 35 könnyű kétszólamú egyneműkar I-II. kötet stb. 
Középnehéz kétszólamú és könnyebb háromszólamú művek vezénylése: 
Kodály Z.: Bicinia Hungarica I-IV. kötet 
Bárdos L.: Kicsinyek kórusa I-III. kötet 
Szőnyi E.: Biciniumok I-III. kötet 
Fodor Á.: Schola cantorum I-XIII. kötet 
Válogatás a reneszánsz madrigálirodalomból (Lassus, Marenzio) és XX. századi szerzők 
(Kodály, Bárdos, Farkas, Kocsár és mások) gyermekkaraiból stb. 
Középnehéz két- illetve háromszólamú tételek és könnyebb (homofon) szerkesztésű 
négyszólamú kórusok vezénylése: 
Kodály Z.: Bicinia Hungarica I-IV. kötet 
Fodor Á.: Schola cantorum I-XIII. kötet 
Forrai M.: 1000 év kórusa 
Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 
Mozart: Hat noktürn 
Motetták, madrigálok és XX. századi magyar szerzők esetleg zongorakíséretes � darabjai. 

 
168.3.3. Repertoárismeret 

Tekintve, hogy a vezénylés technikai feladatainak és problémáinak megoldása mindig hangzó 
anyagon történik, szükséges, hogy a tanuló előzőleg behatóan tanulmányozza a vezénylendő 
zeneművet. A tanuló memorizálja a kiválasztott darabot és vezénylés előtt legyen képes azt 
énekléssel illetve ének-zongorás partitúrajátékkal felmondani. Mivel e témakörnél is az a 
legcélravezetőbb, hogyha a kargyakorlat témakör anyagát készíti elő, ezért az ott felsorolt 
zeneműveket automatikusan erre a témakörre is vonatkozónak kell tekinteni. 

 
168.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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168.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

169. H
angképzés tantárgy 100,5 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

169.1. A tantárgy tanításának célja 
A hangképzés tantárgy tanításának célja a tanszakon tanulók számára, hogy hangképző szerveiket 
helyesen használják; koruk és zenei érettségük függvényében munkabíróvá tegyék. Éneklésük akár 
szólóban, akár kórustagként esztétikai élményt nyújtson a hallgatóságnak. Szerezzenek tudomást 
az emberi hang biológiai, fiziológiai sajátosságairól (különös tekintettel a középiskolás korosztály 
életkorára jellemző specifikumokra, pl. mutálás), legyenek otthon az énekléshez szükséges 
technikai alapok ismeretében, olyan alapfogalmakkal legyenek tisztában, mint pl. mélylégzés, 
rezonancia, lágyszájpad, artikuláció, énekes formáns. Ezen felül a tárgy tanítsa meg a tiszta 
intonációt, érthető szövegmondást, az érzelmek kifejezését az éneklés által. 

 
169.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az énekléshez elengedhetetlenül fontos az idegen nyelvek ismerete, hogy az énekelt dalok, áriák 
eredeti nyelven legyenek megszólaltathatók. A biológia tárgy segítségével ismerhető és érthető 
meg a hangképzési szervek működése. A történelem tárgy fontos, hogy az énekelt műveket saját 
korukba be lehessen helyezni. Az irodalom órán tanult költemények pedig a dalok alapjait képező 
versek megértését segítik elő. 
A szakmai tárgyaknál kapcsolódik a szolfézs tárgyhoz, mind a tiszta intonáció tekintetében, mind a 
kellő hangmagasságok és ritmus eltalálásában; a vezénylés és népzene tárgy alapvető eszköze az 
éneklés. A kötelező zongora tárgy óráin is egy dallamot megformálni csak az tud, aki énekhangján 
is képes erre. 

 
169.3. Témakörök 

169.3.1. Anatómiai ismeretek 
E témakör tanulása folyamatos legyen és mindig az aktuális életkorhoz igazítva kell tanítani. Meg 
kell ismerkedni a hangképző szervek működésével, alakjával, felépítésével. Fontos a tüdő, a gége, a 
hangszalagok, az arcüregek, a homloküreg, a kemény- és lágyszájpad, az uvula, a nyelv és a fogak 
pontos szerepének ismerete a hangképzésben. Lehetőség szerint megfelelő anatómiai modelleken 
mutassuk be a hangképzés folyamatát. Ismertessük meg a tanulókkal azokat a szereket, illetve 
módszereket, amellyel hangképző szerveiket egészségesen tarthatják, illetve a betegségből való 
mielőbbi felgyógyuláshoz szükséges praktikákat. 

 
169.3.2. Hangképző gyakorlatok, skálák 

A megfelelő gyakorlatokkal fokozatosan megtanítjuk a tanulót az anatómiailag, elméletben már 
megismert szerveinek használatára. Ez nem egyszerű feladat, mert érzeteket kell meghatározni, 
begyakoroltatni, ismételten visszahívhatóvá tenni. Elsőként fontos a helyes mélylégzés elsajátítása, 
a laza állejtés és helyes testtartás begyakorlása. A későbbiekben a megfelelő, specifikusan egy 
problémakörre kifejlesztett énekgyakorlatok alkalmazása. Meg kell határozni az egyénileg 
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használható hangterjedelmet (sötétebb hangoknál: a-h'; világos hangoknál: d'-f''). A skálázásnál 
ügyeljünk arra, hogy ne feszítsük túl a tanuló biológiai adottságainak a keretét, nehogy maradandó 
károsodást okozzunk hangképző szerveiben, vagy kedvét veszítse idő előtt. 

 
169.3.3. Repertoárismeret 

Ez az a témakör, amely a hangképzés lényegi részét képezi, hiszen az anatómiai ismereteket és a 
hangképző gyakorlatok folyamán gyakorolt részfázisokat itt lehet és kell összekapcsolni 
egymással. Ráadásul a cél, hogy ezek összekapcsolásából zene szülessen. A végzendő anyagot 
úgy kell összeválogatni, hogy fokozatosan megtanuljon a tanuló túllépni a technikai problémáin 
(készségszintre kell emelkednie a hónapokon át tanult gyakorlatoknak) és mindinkább 
megtanulja belevinni saját érzéseit a dalok előadásába. Segítenünk kell neki énekesi 
eszköztárának kifejlesztésében.  
Ajánlott irodalom: 
népdalgyűjtemények 
Kerényi: Az éneklés művészete és pedagógiája  
Kerényi: Énekiskola I-II. kötet 
Kerényi: Százszínű csokor 
Molnár-Kern: Daloskert 
Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 
Forrai: Duettek I.-II. kötet 
más, a tanuló szintjének megfelelő dalkötetek (Schubert, Mendelssohn, Schumann) 

 
169.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

169.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

170. K
órus tantárgy 206 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

170.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanulók pályán való elhelyezkedése szempontjából alapvető fontossággal bír az iskolai nagy 
együttesek munkájában való részvétel. A zenekari hangzáshoz való alkalmazkodás a szólam 
tagjaként való intonáció, ritmikai együttműködés a pályaalkalmasság alapvető követelménye. A 
kórusirodalom megismerése az éneklési készség fejlesztése. A középiskolás korban kiemelten 
fontos a közösségi élmény erősítése, a kollektív felelősségvállalás tudatos erősítése.  
 

170.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy 
ismeretanyaga nyújt betekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A 
zeneirodalom tantárgy kellő ismeretanyagot kínál a művek történeti, stilisztikai 
ismeretéhez, a kamarazene tantárgy pedig megfelelő előtanulmányokat jelent az intonáció, 
a csoportos ritmikai és artikulációs megfogalmazások terén. A szolfézs, zeneelmélet tárgyak 
pedig az intonációs, illetve lapról olvasási készséget erősítik. 
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170.3. Témakörök 

170.3.1. Barokk zene 
Kórusok 
Ave, beate Rex Stephane 
Szent László himnusz  
Mária-antifónák  
Ó-magyar Mária-siralom  
Húsvéti szekvencia  
Alleluják  
Domine, ad adjuvandum-rondellus  
Alle, psallite-kanció 
Sanctorum nunc solemnia-kanció 
Lassus:    Hodie apparuit in Israel  
    Adoramus 
    Alleluja, laus et gloria 
 Palestrina:   Salve Regina 
Victoria:   Tantum ergo 
Gallus:   Duo seraphim 
Bach:   Korálok 
Vivaldi:   Gloria 
    Magnificat 
Esterházy:  Harmonia caelestis 

 
170.3.2. Bécsi klasszikus művek 
Kórusok 
Haydn és Mozart kánonok 
Mozart:    Hat noktürn 
    Laudate Dominum 
Haydn:    Évszakok – tételek 

 
170.3.3. Romantikus és kortárs művek 
Schubert:  XXIII. zsoltár 
Brahms:   Regina Caeli 
    Síró éji csend 
Mendelssohn:   Laudate Dominum 
    Ferleich uns Frieden 
Liszt:    O salutaris hostia 
    Ave Maria 
    Ave verum 
    a Szent Erzsébet legendából és a Krisztus oratóriumból 
Fauré:    Tantum ergo 
    Ave verum 
Debussy:  Noktürnök 
Bartók:    Egyneműkarok 
    Négy szlovák népdal 
Kodály:    150. genfi zsoltár 
    Angyalok és pásztorok 
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    Árva vagyok 
    Csalfa sugár 
    Nagyszalontai köszöntő 
    Újévköszöntő 
    Hegyi éjszakák 
    Szép könyörgés 
    Pange lingua 
    Sík Sándor Te Deuma 
    Naphimnusz 
Bárdos:    Motetták és világi kórusművek 
Kocsár:    Salve Regina 
    Adventi koszorú 
    Mária-énekek 
    Három nőikar 
Orbán:   Lauda 
    Ave Maria 
    Mundi renovatio 
    Daemon irrepit callidus 
    Veni Creator 
Csemiczky:   Ave Maria 
    Missa brevis 
    Pater noster 
Gyöngyösi:   Cantate Domino 

 
170.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
számítógép, szoftverek 
 

170.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

171. N
épzene tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

171.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a növendék 
 
átfogó ismereteket szerezzen: 
A magyar népzene, mint zenei anyanyelv egészéről 
A népzenei dialektusterületek sajátosságairól 
A népzene rendszerezéselméletéről 
Életmódjáról és helyéről a társadalomban 
 
valamint 
jártasságot szerezzen: 
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A népdalok előadásmódjában 
Az évköri és életkorhoz kötődő szokások rendszerében 
A közösségi életmód és kultúra összefüggéseiben 
 

171.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A népzene szövegi tartalma erős kapcsolatban van a magyar irodalommal. A történelemből, 
magyar nyelvtanból tudhatunk meg többet a magyar nép és a magyar nyelv eredetéről, 
fejlődéséről, mai állapotának létrejöttéről. A zenetörténet órákon a nép- és műzene kölcsönös 
egymásra hatását is megismerik a növendékek. 
 

171.3. Témakörök 
171.3.1. Zenei anyanyelvünk megismerése 

Minél több népdal megtanulása dialektusonként és kisebb néprajzi területenként 
csoportosítva: 
Dunántúli dialektus és kisebb tájai (pl. Somogy, Vas, Zala megye, valamint az Északnyugat-
Dunántúl, és a Mezőföld) 
Felvidéki dialektus és fontosabb tájegységei (pl. Zoborvidék, Gömör és az északi palóc 
vidékek) 
Alföldi dialektus és jellemző tájai (pl. Felső-Tiszavidék, Szegedi nagytáj) 
Erdélyi dialektus és területei (pl. Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) 
Moldvai dialektus 
Népi hangszerek és hangszer-együttesek ismerete (pl. furulyafélék, duda, tekerő, citera, 
koboz, ütőgardon, a mezőségi vonós banda) 

171.3.2. Népművészet, népszokások   
 

Népszokások ismerete évkör szerinti felosztásban (pl. a karácsonyi ünnepkör, tavaszi 
szokások és Húsvét, Pünkösd, Szent Iván, őszi ünnepek Mihálytól Dömötörig), illetve 
életkorhoz kötötten (pl. születés, leány és legényavatás, katonaság, névnap, házasság, halál 
rítusai), azon kívül munkához kapcsolódóan (pl. fosztás, disznótor, aratás) 
A paraszti életmód megismertetése (pl. a ház építészeti jellegzetességei és funkciói, a kert és 
föld művelése, a nagycsaládi munkamegosztás, férfi-női szerepek és feladatok), különös 
tekintettel ezen ismeretek jelenkori hasznára: egészséges táplálkozás, család és 
természetközpontú gondolkodás 
A népművészet egészének megismerése a parasztság hagyományos eszközein, 
tárgykultúráján, díszítőmotívumainak jelrendszerén, mese- monda- és hiedelemvilágán 
keresztül. 

 
171.3.3. A népzene rendszerezése, népdalok elemzése 

 
A népdalelemzés szabályainak ismerete és alkalmazása az egyetemi felvételi 
követelményeknek megfelelő szinten 
A népdalgyűjtés történetének ismerete 
A népdalrendszerezés elméletének és gyakorlatának ismerete a főcsoportok jellegzetességei, 
a főbb stílustömbök ismérvei mellett. (pl. pszalmodizáló dalok, ereszkedő pentaton réteg, 
rubato pásztorréteg, stb.) 

 
171.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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171.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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172. Z
enei munkaképesség megőrzése tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

172.1. A tantárgy tanításának célja 
Az eredményes gyakorláshoz, tanuláshoz elengedhetetlen a test fizikai állapotának 
gondozása is. A tanórákon ülés, a hangszerek diktálta, sokszor természetellenes 
testtartásban való zenélés foglalkozási ártalmak kialakulásához vezethet. A felületes légzés 
oxigéndeficitet hozhat létre, ami gátolja a figyelmet, rontja a koncentrációt, és hosszú távon 
szervi elváltozásokat is okozhat. 
A kíméletes, ámde alapos és rendszeres mozgáslecke bizonyos elemei zenei mozgások 
fejlesztését is elősegíti.  
Az egészséges zenész életmód szemléletének és alapvető gyakorlati tudásanyagának átadása.  
A sikeres életpálya elindításához szükséges fizikai, idegrendszeri alkalmasság fenntartását segítő 
alapvető ismeretek és gyakorlat. 
 

172.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Az emberi test működésének alaposabb megismerése a biológia tantárggyal tart kapcsolatot. A 
gyakorlás megértése, a tudatos életmód kialakítása a pszichológia témakörébe tartozik. A test 
helyes használatáról szerzett információk a hangszerjáték helyzeteinek tudatosabb alkalmazását 
segítik, így a főtárgy oktatást teszik eredményesebbé. Az ülő/álló játékmód kialakításával a 
kamarazene és zenekar tantárgyak tanulása válik hatékonyabbá. A légzésfejlesztés és a ritmikus 
mozgások a szolfézzsal tartanak kapcsolatot. 
 

172.3. Témakörök 
172.3.1. A légzés fejlesztése 

A zenei tevékenység során az idegrendszer oxigénigénye fokozott, ugyanakkor a viszonylagos 
nyugalmi helyzet (ülő, vagy álló munkavégzés) közben az oxigénfelvétel korlátozott. Ennek 
következtében relatív oxigéndeficit alakul ki a szervezetben. A fúvós- és énekes zenélésben 
ugyancsak létrejön az oxigéndeficit, mivel itt a légzés valamennyi paramétere a zenei 
feladatok szerint alakul, így az oxigénfelvétel nem fedezi a szervezet élettani igényeit. Ezért a 
tudatos légzésgondozás a zenei oktatás-nevelés fontos része.    
a helyes légzés elsajátítása 
a légzőrendszer erősítése  
a rendszeres légzőgyakorlatokat az életmód részévé kell tenni 
Mélylégzés technikájának és alkalmazásának megtanulása 

 
172.3.2. Foglalkozási ártalmak megelőzése 

Az intenzív zenéléssel együtt járó életmód számos stressz-faktort tartalmaz, és már 
kisgyermekkortól kezdve ártalmak kialakulásával jár abban az esetben, ha hiányzik a 
szervezet folyamatos gondozása. Ezért a foglalkozási ártalmak megelőzésének elméleti és 
gyakorlati fegyvertárát a zenei oktatással együtt kell a növendékeknek megkapniuk.  
ártalomforrások a zenélés átlagos körülményeiben (stressz-faktorok)   
a hangszerjáték tartástorzító hatásai (aszimmetriás/egyoldalú terhelések)  
a kéz erősítése 
a hétköznapi mozgások kézkímélő formáinak elsajátítása 
az elsősegély tudnivalói kézmegerőltetés esetén  
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a gyakorlási állóképesség fejlesztése 
a csípőízület és a gerinc edzése az ülő életmód okozta ártalmak ellensúlyozására 
a nyaki izmok gyengéd ápolása 
az agyi vérellátás edzése 
a szereplési alkalmasság (vegetatív idegrendszeri stabilitás) megszerzése 
Bemelegítés – felkészülés a gyakorlásra 
Erősítő-, lazító- és nyújtó gyakorlatok tudatosan felépített sorrendben  
Rendszeres gyakorlás 

 
172.3.3. Zenei mozgások fejlesztése és korrekciója 

Az intenzív zenéléssel együtt járó vegetatív idegrendszeri feszültség izomfeszességet vált ki, 
mely a legjobban tanított növendéknél is okozhat merevségeket, görcsösségeket a 
hangszerjátékban, illetve az éneklésben. Ezeket a zenei kifejezést akadályozó mozgásokat 
hangszeren kívüli lazító gyakorlatokkal lehet kiküszöbölni, illetve javítani. Fontos, hogy a 
növendékek birtokában legyenek ezeknek az eszközöknek.  
A hangszeres tartások korrekciója 
Az ujjak szabad mozgásának fejlesztése  
A csukló hajlékonysága és fixálása 
A kar egységérzete  
Könyökpozíciók  
Alkalmazkodó mozgások  
A váll lazítása 
Alapvető hangszeres játékformák (rotáció, repetíció, trillamozgás, billentyűs hangszerek 
akkordjátéka stb.)  
Lábügyesítés, multilaterális transzferek  
Mozgás-augmentáció  
A gyorsaság reflexei  
A mikropihenők jelentősége  
Mondókák, gyerek- és népdalok felhasználása 
Labdával, léggömbbel végzett gyakorlatok 

 
172.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

172.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

173. S
zámozott basszus gyakorlat tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

173.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy elméleti tudásanyagára épülve, annak egy lehetséges gyakorlati 
alkalmazását nyújtja a számozott basszus gyakorlat tantárgy. E kifejezés egy barokk kori 
cselekvésformát elevenít fel, amikor minden zenekari- vagy kamaraprodukciókban egy, vagy 
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több játékos valamiféle billentyűs hangszeren (csembaló vagy orgona) az összes zenekari 
szólam rezüméjét, minden játszott hangját, sűrített formában és specifikusan a megfelelő 
billentyűs hangszerre alkalmazva, egyidejűleg játszotta. Ebben nem csak az adott kor 
szólamvezetési szabályait kell figyelembe venni, hanem az éppen előadandó zenemű 
karakteréhez is igazítani kell a lejátszandó akkordok milyenségét.  
Ezen felül nem csak gyakorlati célja van a continuo-játék oktatásnak, hanem nagyon fontos, 
hogy e tárgy keretében megismerkedjünk a historikus játékmód alapelveivel is. Célunk, hogy 
minél több 17.-18. századi tankönyvet megismertessünk a tanulóval, hogy kialakítsunk egy 
valós képet bennük a korabeli előadói gyakorlatról.  

 
173.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A régi korok zenéjének megértéséhez fokozottan kapcsolódik a történelem tárgy, a 
művészettörténet és a zenetörténet. Megfelelő zongora alaptudás nélkül nem lehet gyors 
egymásutánban akkordokat játszani. A kamarazenélési gyakorlat megszerzésére is jó alkalom e 
tárgy. 

 
173.3. Témakörök 

173.3.1. Korabeli traktátusok olvasása 
E témakörben nem közvetlenül a billentyűs irodalom continuo-játék kérdéseit feszegető 17.-
18. századi tankönyvek (korabeli szóval: traktátusok) tanulmányozása a cél, hanem minden 
olyan műé, amely a barokk irodalom valamely hangszerének bemutatásán keresztül a kor 
előadási stílusával foglalkozik.  
Már magyar nyelven is megjelent néhány alapmű: 
Leopold Mozart: Hegedűiskola 
Quantz: Fuvolaiskola 
Illetve az alapmű, melyet minden, régizenével foglalkozó tanulónak el kell olvasnia: 
Harnoncourt: A beszédszerű zene 

 
173.3.2. A francia continuo-játékstílus 

J. B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve két 
alapvető iskolára osztja a continuo-játékot, ebből az egyik a francia stílus. Sajátosságaival 
alapszinten megismertetjük a tanulót. Ez egyben jó ürügy arra, hogy a francia barokk 
kamarazene irodalmába betekintést nyerjen és annak sajátos előadásmódját saját bőrén 
megtapasztalja a növendék. 
A fontosabb korabeli traktátusok, melyek gyakoroltatható példák sokaságát rejtik és akár 
tankönyvként is használhatjuk őket: 
St. Lambert: Nouveau Traité de L’Accompagnement du Clavecin (1707) 
Dandrieu: Principes de l’Accompagnement du Clavecin (1719) 

 
173.3.3. A német continuo-játékstílus 

J. B. Christensen: Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert című könyve két 
alapvető iskolára osztja a continuo-játékot, ebből a másik a német stílus, mely az itáliaival 
ápol szoros rokonságot. Sajátosságaival alapszinten megismertetjük a tanulót. Ez egyben jó 
ürügy arra, hogy a német és itáliai barokk kamarazene irodalmába betekintést nyerjen és 
annak sajátos előadásmódját saját bőrén megtapasztalja a növendék. 
A fontosabb korabeli traktátusok, melyek gyakoroltatható példák sokaságát rejtik és akár 
tankönyvként is használhatjuk őket: 
Telemann: Singe-, Spiel- und General-Bass-Übungen (1733/34),  
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Händel: Kompositionslehre 
Heinichen: Der General-Bass in der Komposition (1728) 
Mattheson: Kleine General-Bass-Schule (1735) 

 
173.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

173.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

174. B
eszéd- és színpadi gyakorlat tantárgy 62 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

174.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja a kisebb beszédhibák javítása, a szövegmondás és az  artikuláció javítása,  a 
színpadi beszéd- és mozgásformák alapjainak elsajátítása és az érzelmi kibontakozás elősegítése. 
Mindezen eszközök birtoklása a művészi kifejezésű énekléshez nyújt segítséget.  
 

174.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A beszédhibák fiziológiai megértéséhez a biológia tantárgyból nyerhetünk információkat. A 
felhasznált szövegek az irodalom témakörébe tartoznak. A magyar nyelv speciális elemeinek 
vizsgálatát (hangzók, hangsúlyozás, hanglejtés, stb.) a magyar nyelvtan ismeretében végezhetjük. 
 

174.3. Témakörök 
174.3.1. Fonetikai alapismeretek 

A magyar nyelv magán- és mássalhangzóinak ismerete  
A beszélt és énekelt hangzók szótagalkotó különbözősége  
A beszéd és írás kapcsolata  
Ajánlott tankönyv Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 

 
174.3.2. Artikulációs gyakorlatok 

Az artikulációs gyakorlatok alapja a magyar artikulációs bázis.  
A beszéd és az éneklés légzési technikája, a hangzók formálása megegyezik  
egymással.  
Mondókák  
Versek  
Ajánlott tankönyv  
Kerényi M. Gy.: Az éneklés művészete és pedagógiája  
Montágh I.: A tiszta beszéd 

 
174.3.3. Beszédhibák javítása 

Az énekeseknél jelentkező beszédhibák javítása, az énektechnikának a jelentkező kiejtési 
hibákra történő koncentrált gyakorlásával történik.  
A problémás hangzók kiemelése és tudatosítása  
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E hibák korrigálására állandó kontroll melletti gyakorlás 
 

174.3.4. Gyakorlatok 
Gyakorlat  
Versek, prózarészletek 
Színművek részletei 
Zenés művek részletei 
 

174.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 

174.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

175. H
angegészségtan tantárgy 31 óra/31 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

175.1. A tantárgy tanításának célja 
A tárgy tanításának célja, hogy a növendék megismerje a hangadó szervek anatómiáját; a hang 
fizikai és fiziológiai működését. Megtanulja az énekléssel kapcsolatos összes olyan szabályt, 
amelyek segítségével magas komfortérzettel, egészsége óvásával, tartósan hosszú ideig tud 
zenélni. 

Az összes témakörrel kapcsolatosan ajánlott könyv: 
Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 

 
175.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A hang létrehozásához ideális viszonyokat a fizika tantárgy segítségével ismerhetjük 
meg. Az emberi hangképzést a biológia tárgykörében találjuk. 

  
175.3. Témakörök 

175.3.1. A hang fizikai sajátosságai 
A hang fizikai sajátosságai 
A hang természete 
A hangkeltés módjai 
A rezonancia 

 
175.3.2. A hangképző szervek anatómiája 

A fül 
A tüdő 
A légcső 
A gége 
A toldalékcső 

 
175.3.3. A hangszalagok 

Anatómiai ismeretek 
A hangszalagok működése 
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A légzés 
 

175.3.4. Az énekesi életforma kialakítása 
Hangfajták 
A mutálás 
Hangegészségtani tudnivalók 
Gyakorlati tanácsok az énekesi életvitelhez 
 

175.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

175.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

176. K
ötelező hangszer tantárgy 31 óra/31 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

176.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenei pályán való elhelyezkedés szempontjából nagy segítséget jelent, ha a tanuló a választott 
alapszakjához kapcsolható egyéb hangszer(ek)en is tud játszani. Az ezekkel való ismerkedés tágítja 
a látószögüket és az itt nyert tapasztalatok a főtárgyi ismereteket is árnyalják, bővítik.  
A hangszer választásakor figyelemmel kell lenni az iskola egyéni profiljára, lehetőségeire valamint 
az adott tanuló tudásszintjére is. A számozott basszus gyakorlat tárgy miatt elsősorban a 
csembaló vagy az orgona tanulását javasoljuk.  
További javasolt hangszerek: 
   ütő 
   furulya/blockflöte 
 

176.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A kötelező hangszerek tanulása elsősorban a főtárgyi feladatokkal mutat kapcsolatot. A fizika 
tantárgy ismerete segíti a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek 
elsajátításában – különös tekintettel az alaphangszer és a második hangszer működési 
különbségeinek megértésére. A testnevelés és a zenei munkaképesség megőrzése tantárgy 
teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

176.3. Témakörök 
176.3.1. Ismerkedés a hangszerrel 

A hangszer jellegzetességeinek ismertetése (felépítés, fizikai működés) 
A hangszerhez kapcsolódó kottaírás jellegzetességei (kulcsok, notációs különlegességek) 
Egyszerű gyakorlatok a hangszer kipróbálására 
 

176.3.2. Technikai gyakorlatok 
A hangszer jellegzetes játékmódját segítő, alapvető gyakorlatok 
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skálák 
etüdök 
bejátszó gyakorlatok 
 

176.3.3. Előadási darabok 
A hangszer saját irodalmának a tanuló felkészültségének megfelelő nehézségű műrészletei, 
művei 
 
szólóművek 
szonáták 
versenyművek 
előadási darabok 
 

176.3.4. Kamarazenei/zenekari gyakorlat 
A kötelező hangszer tanulása praktikus célból került a kerettantervbe, így nem lenne teljes 
a képzés az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása nélkül. A külön e célra kialakított 
kamaracsoportokban vagy az iskola működő nagyegyüttesében megtapasztalhatja a tanuló, 
hogy az adott hangszer milyen sajátos szerepet tölt be a zenei hangzás kialakításában, 
milyen jellegzetes feladatot lát el a zenei szövet felépítésében. 
Lehetőség szerint eredeti kompozíció legyen a megtanulandó mű, hogy minél inkább a való 
életből vett mintát ismerjen meg a tanuló. 
 

176.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

176.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

177. K
reatív önfejlesztés tantárgy 93 óra/381 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

177.1. A tantárgy tanításának célja 
A gyakorlás, kreatív önfejlesztés tantárgy tanulásának célja, hogy a tanuló minél átfogóbb képet 
kapjon a tanulás (hangszeres gyakorlás) folyamatáról. A tantárgy elsajátításakor alapvető 
szempont, hogy a növendék tanuljon meg hangszerével önállóan gyakorolni, dolgozni. 
A témakörök számukban és szakmai tartalmuk (anyaguk) szerint teljes egészében megegyeznek 
a főtárgy tantárgynál szakirányonként, valamint hangszerenként meghatározott előírásokkal. 
 

177.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom a történelem, valamint a művészettörténet tantárgy ismeretanyaga 
nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A fizika tantárgy ismerete segíti 
a tanulót a hangszertechnikai, hangtechnikai, akusztikai ismeretek elsajátításában. Testnevelés 
tantárgy teljesítése elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását. 
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177.3. Témakörök 

177.3.1. Skálák, technikai gyakorlatok és etűdök 
L. 3.3.1 
 

177.3.2. Szonáták, szvitek, invenciók és más hasonló művek 
L. 3.3.2 
 

177.3.3. Versenyművek, előadási darabok 
L. 3.3.3 
 

177.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

177.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

178. K
omplex elméleti fejlesztés tantárgy 46,5 óra/226,5 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

178.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai elméleti tárgyak anyagai közötti összefüggések feltárása, az elméleti ismeretek 
elmélyítése és készségszintű alkalmazása. 
 

178.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Elsősorban a zenetörténeti, formatani és zeneelméleti ismeretek összekötésén keresztül a 
tantárgy egyértelműen a fenti tantárgyak (zeneirodalom, zeneelmélet) keretében megszerzett 
készségekre támaszkodva mélyíti el a tanulók ismereteit. 
 

178.3. Témakörök 
178.3.1. Zeneművek harmóniai elemzése 

Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek harmóniai elemzésén keresztül a tanult 
harmóniafűzések, szólamvezetési törvényszerűségek felismerése, rögzítése. 
 

178.3.2. Zeneművek formatani elemzése 
Jellegzetes, a zenetörténet kiemelkedő műveinek formai elemzésén keresztül a tanult 
tipikus, klasszikus szerkesztési formák felismerése, rögzítése. 
 

178.3.3. Zenetörténeti ismeretek elmélyítése 
A zenetörténet órán megismert művek, illetve a tanult mesterek életművének mélyebb 
megismerése a zeneművek ismételt meghallgatásán, elemzésén, háttér-információinak 
feltárásán, megismerésén keresztül. 
 

178.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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178.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 

szervezetekkel 
    x x 

Kampányokat szervez     x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 

tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi követelményeket  

    x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x     
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 

szervezetének kialakításához 
x x     

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 

partneri kapcsolattartás menetének és a 

jelentéskészítés rendjének megalkotásában 
x x     

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 

nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 

a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 

rendszert 

x x     

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 

különös tekintettel az idő- és 

költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 

minőségi jellemzőire 

x x     

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 

tevékenységek kivitelezését, illetve a 

kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 

adminisztrációs feladatokat 

x x     

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 

előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 

eltérés vizsgálatában 
x x     

Közreműködik a projekt lezárásában, a 

projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 

dokumentálásában 
x x     

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai     x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei     x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció     x x 
Rendezvény költségvetési terve     x x 
Rendezvény forgatókönyve     x x 
Közönségkapcsolati feladatok     x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi előírások  
    x x 

Szerzői jogi alapismeretek     x x 
Szerződések jogi alapjai     x x 
Rendezvény értékelése     x x 
Kampányszervezés     x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv     x x 
Projekt és projektszervezet x x     
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x     
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 

hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 

erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 

minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x     

Projektdokumentumok x x     
Tervlezárás és kockázatelemzés x x     
Nyilvántartás x x     
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 

emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) 
x x     

Projektmonitoring x x     
Nyomon követési eljárások x x     
Eltérések elemzése x x     
Beavatkozások meghatározása x x     
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés     x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség   x   x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság   x   x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás   x   x 
Kapcsolatteremtő készség   x   x 
Segítőkészség   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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179. P
rojektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

179.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 

 
179.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

179.3. Témakörök 
179.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 

 

• A projekt és jellemzői 
• Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
• Projekt és projektszervezet 
• Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
• Információgyűjtés 
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
179.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 

 

• Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
• Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
• Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
• Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, 
monitoring és kontrollterv 

• „Kritikus út” 
• Projektdokumentumok 
• Tervlezárás és kockázatelemzés 
• Projekttervek jóváhagyása 
• Nyilvántartás 

 
179.3.3. Megvalósítás és kontroll 

 

• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 

• Projekt monitoring 
• Nyomon követési eljárások 
• Beavatkozások meghatározása 
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• Szállítók és közbeszerzés 
• Szerződéskötés  
• Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
• Információgyűjtés 

 
179.3.4. Értékelés és zárás 

 

• Nyomon követési eljárások 
• Eltérések elemzése 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
 

179.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

179.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

180. P
rojekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

180.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
180.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

180.3. Témakörök 
180.3.1. A projektmunka gyakorlata 

 

• Az igényfelmérés módszerei 
• A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Projekttervezés 
• Célkitűzés (célfa, problémafa)  
• Tevékenységdiagram 
• Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
• Időrendi ütemezés (Gantt) 
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• Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
• Kommunikációs és minőségterv  
• Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
• „Kritikus út” kiszámítása 
• Kockázatelemzés módszerei 
• Nyilvántartás 
• Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
• Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
• Szerződéskötés mintadokumentumai 
• Információgyűjtés és rendszerezés 

 
180.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 

 

• A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
• Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
• Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
180.3.3. Pályázatírás 

 

• Hazai és uniós pályázatok rendszere 
• Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
• A pályázatírás módszertana 

 
180.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

180.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

181. R
endezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

181.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
181.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 
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181.3. Témakörök 

181.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 
 

• A rendezvények típusai 
• A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
• A rendezvények tárgyi feltételei 
• Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
• Konfliktuskezelői technikák 

 
181.3.2. Jogi alapok 

 

• Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
• Szerzői jogi alapismeretek 
• Szerződések jogi alapjai 

 
181.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 

 

• Rendezvények tervezése  
• Költségvetés készítése 
• A forgatókönyv részei 
• Megvalósítás és értékelés 

 
181.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 

 

• A közönségkapcsolati munka alapjai 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
• Kampányszervezés 
• Közösségi média 

 
181.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

181.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

182. R
endezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

182.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés 
készítésére, kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 

 
182.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, 
valamint a rendezvényszervezés ismereteire. 

 
182.3. Témakörök 

182.3.1. Forgatókönyvírás 
 

• Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
• A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
• Táblázatkészítés 

 
182.3.2. Költségvetés készítése 

 

• A rendezvény tervezése, forrásai 
• Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
182.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 

 

• A közönségkapcsolati munka módszerei 
• A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
• Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
• Kampányszervezés gyakorlata 
• Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
182.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

182.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb 

korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  
x   x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak 

és előadóinak ismerete  
x   x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai 

alapvető jellemzőinek ismerete 
x   x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 

elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a 

művészettörténeti korszakokban 
x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 

legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az előadás, 

rendezvény szervezéséhez nélkülözhetetlen alapvető 

technikai feltételek ismerete 

  x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 

színművészet, táncművészet és zeneművészet) 

korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak 

életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 

előadóinak életműve 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó 

alkotásai 

x   x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 

legjellemzőbb helyszínei 

  x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai 

feltételei 

  x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség   x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság   x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség   x x 
Kommunikációs rugalmasság x   x 
Nyitott hozzáállás x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x   x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

183. E
lőadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

183.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma a kifejtésre nem került rész tekintetében 
megegyezik a 11570-16 Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása modulhoz tartozó Zenetörténet 
tantárgy témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 

 
183.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

183.3. Témakörök 
183.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el 
az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, 
benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket 
összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére 
abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével 
a tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
183.3.2. Műelemzés 

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
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keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a 
tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet 
bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
183.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek sűrűjében 
és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket stílusosan eljátszani. 
Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új 
világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt 
valamennyi leendő előadóban. 

 
183.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

183.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

184. E
lőadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

184.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy valamennyi témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11570-16 Zeneelméleti 
tevékenységek gyakorlása modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
184.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

184.3. Témakörök 
184.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 
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Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
184.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. 
Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a 
világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
184.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

184.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

185. E
lőadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

185.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

185.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
185.3. Témakörök 

185.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11570-16 Zeneelméleti 
tevékenységek gyakorlása modulhoz tartozó Zenekar/kórus tantárgy témaköreinek szakmai 
tartalmával. 
 
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
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- előadásmód 
- technikai feltételek 
 

185.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 
A tantárgy ezen témakörének szakmai tartalma megegyezik a 11886-16 Kulturális program 
és projekt szervezése modulhoz tartozó Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 
témaköreinek szakmai tartalmával. 
 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

185.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

185.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



466 
 

 

 

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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186. Z
enetörténet tantárgy 67 óra 
 

186.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák az 5. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. 
Minden részlet: l. 5. tantárgy. 
 

186.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

186.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

186.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

187. Z
enekar/kórus tantárgy 134 óra 
 

187.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 9. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 9. tantárgy. 
 

187.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

187.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

187.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 

 
 
188. Z

eneelmélet tantárgy 67 óra 
 

188.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a 4. tantárgynál kifejtett tartalmak alapos elsajátítására 
szolgálnak. Minden részlet: l. 4. tantárgy. 
 

188.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

188.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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188.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.120. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 06 - NÉPZENÉSZ II. - (NÉPI ÉNEKES SZAKIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 06. 
Szakképesítés megnevezése: Népzenész II. népi énekes szakmairány 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadó-művész 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 40% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 
követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség. 
Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet 6. számú 
mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában. 
Szakmai előképzettség: Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú 
ismerete, valamint hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű 
jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 
Előírt gyakorlat: nincs 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Néprajz 
Okleveles etnográfus pedagógiai 
végzettséggel 

Népzeneelmélet- és történet 
Népzenei lejegyzés 

Okleveles etnomuzikológus pedagógus 
végzettséggel, 
Népzenetanár 
Okleveles etnográfus pedagógiai 
végzettséggel 

Néptánc Néptánc pedagógus 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

 
Tárgyi feltételek 
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A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
 
 
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2729 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 12.§ 5-6. bekezdésének megfelelően ha a 
művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a 
szakképzés és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek 
teljesítése egymástól függetlenül is folyhat. Párhuzamos oktatás esetén a tanuló heti óraszáma 
legfeljebb negyven óra. 
 
A szakképzési kerettantervben a 9-12. évfolyamra meghatározott órakeret heti 40 órára történő 
kiegészítését a művészeti szakgimnázium a helyi tantervében szabályozza. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy kapcsolódása 

2,5 5,5 4,5 6,5 

140 

2,5 2,5 

140 

2,5 2,5 14,5 16,5 13 18 

160 

14,5 16,5 

Összesen 8 11 5 5 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

12060-16 Népdaléneklés 
tevékenysége 

Főtárgy fő szakképesítés   2   2     2     2   3   4     3 

Hangegészségtan fő szakképesítés                       1         1 

Beszédgyakorlat fő szakképesítés                       1   1     1 

Kamara fő szakképesítés   1   1               4   4     4 

Társhangszer fő szakképesítés   1   2               2   4     2 

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

Néptánc fő szakképesítés                       3   1     3 

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

          1                       
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Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

            1                     

Rendezvényszervezés 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                1                 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                  1               

11888-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                1                 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                                  

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI 

PROGRAM- ÉS 
PROJEKTSZERVEZŐ 

                                  

12062-16 Általános zenei 
ismeretek 

Szolfézs fő szakképesítés 1   1     1     1   2   3     2   

Zeneelmélet fő szakképesítés 0,5   0,5     0,5     0,5   2   2     2   

Zenetörténet fő szakképesítés                     2   2     2   

12063-16 Népzenei elméleti 
ismeretek 

Népzeneelmélet- és 
történet 

fő szakképesítés     1     1     1   4   4     4   

Néprajz fő szakképesítés 1   2               2   2     2   

Népzenei lejegyzés fő szakképesítés   1   1               2   2     2 

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Zenetörténet 
helyi 

tanterv szerint           1     1                 

Népzeneelmélet- és 
történet 

helyi 
tanterv szerint           1     1                 
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Kamara 
helyi 

tanterv szerint           1     1                 

Társhangszer 
helyi 

tanterv szerint             1     1               

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

2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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 90 198 162 234 
140 

90 90 
140 

77,5 77,5 

1452 433 1019 

449 512 

1979,5 

468 648 
160 

449 512 

2076,5 

Összesen 288 396 180 155 960,5 1116 960,5 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 868,5 óra (38,4%) 

  
917 óra (41%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 1111 óra (61,6%) 1159,5 óra (59%) 
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9-
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s I
I.  Foglalkoztatás II. 

fő
 

sz
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sít
és

 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 
Munkajogi 
alapismeretek                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Munkaviszony 
létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 
Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tts
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ő 
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 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 
Nyelvtani 
rendszerezés 1                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs                     0 23   23 0 0   23 0 23 
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16

 
Né
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én
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te
vé

ke
ny

sé
ge

 

Főtárgy 
fő

 sz
ak

ké
pe

sít
és

 0 72 0 72   0 72   0 62 278 0 278 0 93 371 0 144   0 93 237 
Hangegészségtan 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 31 31 0 0   0 31 31 
Beszédgyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 31 31 0 36   0 31 67 
Kamara 0 36 0 36   0 0   0 0 72 0 72 0 124 196 0 144   0 124 268 
Társhangszer 0 36 0 72   0 0   0 0 108 0 108 0 62 170 0 144   0 62 206 
Kötelező zongora 0 18 0 18   0 18   0 15,5 69,5 0 69,5 0 15,5 85 0 72   0 15,5 87,5 
Néptánc 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 93 93 0 36   0 93 129 
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Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

projekt           36         36     36 0 0   0 0 0 
Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

projekt gyakorlat             36       36     36 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

rendezvényszervezés                 31   31     31 0 0   0 0 0 
Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata                    31 31     31 0 0   0 0 0 
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Előadó-művészet 
történet  
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0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Előadó-művészet 
történet                  31   31     31 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program-és 
projektszervezés 
gyakorlata  

                    0     0 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadás gyakorlat  

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés                     0     0 0 0   0 0 0 
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 Szolfézs 
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 36 0 36 0   36 0   31 0 139 0 139 62 0 201 108 0   62 0 170 

Szolfézs 36   36     36     31   139 62   201 108 0   62 0 170 
Zeneelmélet 18 0 18 0   18 0   15,5 0 69,5 0 69,5 62 0 131,5 72 0   62 0 134 
Zeneelmélet 18   18     18     15,5   69,5 62   131,5 72 0   62 0 134 
Zenetörténet 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 72 0   62 0 134 
Zenetörténet                     0 62   62 72 0   62 0 134 
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Népzeneelmélet- és 
történet 

fő
 sz
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ké
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sít

és
 0 0 36 0   36 0   31 0 103 

0 103 
124 0 227 144 0   124 0 268 

Népzeneelmélet- és 
történet     36     36     31   103 124   227 144 0   124 0 268 

Néprajz 36 0 72 0   0 0   0 0 108 0 108 62 0 170 72 0   62 0 134 
Néprajz 36   72               108 62   170 72 0   62 0 134 
Népzenei lejegyzés 0 36 0 36   0 0   0 0 72 0 72 0 62 134 0 72   0 62 134 
Népzenei lejegyzés   36   36             72   62 134 0 72   0 62 134 
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Zenetörténet 
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0 0 0 0   36 0   31 0 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 
Zenetörténet           36     31   67       67 0 0   0 0 0 
Népzeneelmélet- és 
történet 0 0 0 0   36 0   31 0 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 

Népzeneelmélet- és 
történet           36     31   67       67 0 0   0 0 0 

Kamara 0 0 0 0   36 0   31 0 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 
Kamara           36     31   67       67 0 0   0 0 0 
Társhangszer 0 0 0 0   0 36   0 31 67 67 0 0 0 67 0 0   0 0 0 
Társhangszer             36     31 67       67 0 0   0 0 0 

 
 

3. számú táblázat 
A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

 
 

51 345 05  
ELŐADÓMŰVÉSZETI PROGRAM- ÉS PROJEKTSZERVEZŐ 

165 óra 

helyi 
tanterv szerint 

268 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

. 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
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Információgyűjtés x 
 

 
189. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

189.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

189.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

189.3. Témakörök 
189.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

189.3.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

189.3.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
 

189.3.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

189.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

189.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 
Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 
Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
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Deduktív gondolkodás x 
 

 
190. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

190.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

190.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

190.3. Témakörök 
190.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

190.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
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elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

190.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 
A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

190.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

190.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
 

190.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

12060-16 azonosító számú 

Népdaléneklés tevékenysége 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12060-16 azonosító számú népdaléneklés tevékenysége megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK        
A vokális népzenére reprezentatív, saját alkatának, 
egyéniségének, beállítódásának megfelelő 
népzenei repertoárt alakít ki, melyet folyamatosan 
bővíti 

x x  x x   

Repertoárját gyorsan memorizálja, és a teljes 
anyagot hosszú távon fejben tartja 

x   x x x  

Repertoárját folyamatosan gyakorolja x   x x x x 
Szólistaként autentikus népzenei együttesekben 
énekel, együttest vezet 

x   x x   

Népzenei előadásokat, táncházakat tervez, szervez, 
azokon közreműködik 

x   x x  x 

A fellépéséhez szakmailag minden tekintetben 
felkészül 

x x x x x x x 

Az előadásra lelkileg is felkészülten érkezik, ezzel is 
segítve a természetes, oldott zenei kifejezés 
megvalósulását 

x   x x x  

Hangfajának megfelelő terjedelemben 
törésmentesen énekel 

x   x    

Biztos énektechnikáját az egyéniségét is kifejező, 
átélt, stílusos, tartalomközpontú előadás 
szolgálatába állítja 

x x x x    

Használja a vokális magyar népzene 
megszólaltatásának énektechnikával összefüggő 
elemeit: intonáció, ritmizálás, frazírozás, 
funkcionális, differenciált tempók, a stílusnak 
megfelelő díszítése 

x x x x    

Az előadáson helyes tempóban, zeneileg pontosan, 
magas technikai színvonalon szólaltatja meg a 
műveket 

x   x x x x 

Az előadásra kerülő műveket stílushűen, 
művészileg és érzelmileg kifejezően adja elő 

x  x x x x  

Szükség esetén hangfajának megfelelő magasságba 
transzponálja az eredeti hangzó felvételekről tanult 
népzenei anyagot 

x   x x   

Egységes hangnemi szerkezetbe rendezi az előadott 
népdalokat azok hangsorának, hangterjedelmének, 
lehetséges hangnemi kapcsolódási módjainak 
ismeretében 

x   x x   

SZAKMAI ISMERETEK        
A vokális népzenei irodalom ismerete és 
folyamatos bővítése 

x   x    
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Kimunkált énektechnikai tudáson alapuló biztos 
előadás 

x x x x    

Érzelmileg átélt, hiteles előadásmód x   x x x x 
A népzenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező, 
technikai és zenei szempontból magas színvonalú, 
tudatos előadás 

x   x x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK        
Pontos zenei hallás-és intonációs készség x x  x x   
Ritmus- és tempóérzék x  x x x x x 
Stílusérzék x   x x x x 
Előadói készség x  x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK        
Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x x x 
Fejlődőképesség, önfejlesztés x x x x x x x 
Szorgalom, igyekezet x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK        
Interperszonális rugalmasság x   x x x x 
Prezentációs készség x  x x x x x 
Konfliktusmegoldó készség x   x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK        
Kreativitás, ötletgazdagság x   x x  x 
Módszeres munkavégzés x x x x x x x 
Figyelem összpontosítás x x x x x x x 

 

191. N
épi ének főtárgy tantárgy 371 óra/237 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

191.1. A tantárgy tanításának célja 
A népi ének tantárgy tanításának célja, hogy megismertesse a tanulókkal 
- a népdalt, népzenét mint zenei nyelvet, a magasrendű zenei kifejezés lehetséges eszközét; 
- az emberi hang sajátosságait, kifejezési lehetőségeit;  
- a népdalok élményszerű, ugyanakkor autentikus megszólaltatásához szükséges természetes 
énekhang technikáját; 
- a magyar népzene stílusrétegeit, egyes stílusok főbb népdaltípusait; 
- a magyar népzenei dialektusok vokális sajátosságait; 
- segítse elő a művészi kifejezőkészségek megalapozásával a dalok egyéni, önálló művészi 
megformálását, különböző karakterű előadásmódjának megvalósítását. 
Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 
- az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín); 
- a növendék zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét; 
- a népzene rendkívül gazdag karaktervilágának megformálásához nélkülözhetetlen 
formaérzéket, tempóbeli biztonságot; 
- az egyes földrajzi területek sajátos nyelve és hangszínei iránti érzékenységet, differenciáló 
képességet; 
- a népdalok memorizálási képességét, különös tekintettel a dallamvariánsokra, ritmus-, szöveg- 
és díszítésbeli eltérésekre; 
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- az előadói készséget (a népdalok művészi megformálása, érthető és kifejező szövegmondás, a 
népzene szellemének megfelelő hiteles előadásmód, készség a kontaktusteremtésre az 
együttmuzsikálókkal, illetve a hallgatósággal). 
Szoktassa a növendéket rendszeres és céltudatos munkára, a tanulás és gyakorlás logikus 
folyamatának megismertetésével. 
Neveljen az értékes, tartalmas zene szeretetére. 
Fejlessze a tanuló esztétikai érzékenységét és ezen keresztül személyiségét. 
Tegye nyitottá a kulturális különbségek megértésére és befogadására, amely elengedhetetlen 
feltétele az egymást tisztelő, toleráns magatartás kialakításának.  
 
A javasolt zenei anyag kiválasztását mindig a tanuló technikai tudása, muzikalitása és zenei 
érettsége határozza meg. Az előírt anyag mindig az elvégzendő minimumot jelenti, amelynél 
többet végezni kívánatos és hasznos. 
 
A népi ének tantárgy tanításának további célja, hogy a növendékek olyan szakmai tudást és 
zenei műveltséget sajátítsanak el, mellyel felsőfokú tanulmányokat folytathatnak, illetve 
képesek lehetnek arra, hogy a közművelődés különböző területein középfokú végzettséget 
igénylő munkaköröket lássanak el. Ezzel a tevékenységgel segítsék elő a hagyományos paraszti 
kultúra értékeinek fennmaradását, továbbélését.  
 

191.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 A növendékek képzéséhez elengedhetetlen más tantárgyak ismeretanyagának beépítése. 
Ezek részben a népdalénekhez szorosan kapcsolódnak: népzeneelmélet, népzenetörténet, 
néprajz, néptánc. Saját tantárgyának, a népi éneknek a művészetekbe való integrálásához pedig 
fontos, hogy tájékozott legyen a tanítvány a társművészetekben. Ehhez nyújtanak segítséget az 
alábbi tantárgyak: zenetörténet, zeneirodalom, művészettörténet, irodalom, történelem, 
földrajz. Így a növendék könnyebben elsajátítja a tananyagot, és képes lesz azt tágabb 
összefüggésbe helyezve a későbbi önálló munka során hasznosítani. 
 

191.3. Témakörök 
191.3.1. Technikai fejlesztés  

Követelmények: 
A helyes testtartás, légzés kialakítása 
Folyamatos légzésfejlesztés 
A tiszta intonáció kialakítása, folyamatos fejlesztése 
Differenciált ritmizálás fejlesztése 
Érthető, kifejező szövegmondás, artikuláció fejlesztése 
A tájnyelvi hallás és érzékenység kialakítása 
Hangfajának megfelelő hangterjedelemben törésmentes éneklés kialakítása 
Hangterjedelem bővítése 
A technikai állóképesség és terhelhetőség fejlesztése 
Önálló gyakorlási és előadói program kialakítása  
 

191.3.2. Népzenei repertoár  
A tananyag felépítésében fontos, hogy a népzenei dialektusterületek megismertetésére a 
tanulók zenei és technikai felkészültségéhez igazodva, alkatának, érdeklődésének 
megfelelően, a tanár által meghatározott sorrendben fokozatosan kerüljön sor.  



493 
 

A tanulásra kiválasztott népzenei anyag mutassa be, ismertesse meg fő vonalaiban az öt 
magyar népzenei dialektus vokális anyagát, a kistájak figyelembe vételével. A kialakítandó 
repertoár legyen reprezentatív a dialektus jellemző műfajaira, a népdalstílusokra- és 
típusokra, valamint előadásmódokra az alábbiak szerint. 
A tananyag egyénre szabottan tartalmazzon  
1. különböző témájú, tartalmú lírai dalokat, 
2. balladákat, 
3. népszokás dallamokat, egyházi népénekeket, 
4. különböző lüktetésű és tempójú táncdallamokat. 
Javasoljuk, hogy helyi változatok feltétlenül szerepeljenek a válogatásban. 
 
A népi ének tantárgy tanítása főtárgy és társhangszer esetében tematikájában, 
módszerében, eszközeiben és céljaiban azonos. 
 
Zenei anyag 1. Dunántúl 
A bartóki I. dialektus jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak, előadásmódjának 
megismerése és elsajátítása a kistájak vokális népzenei anyagán keresztül: 
Rábaköz, Zala, Vas megye, Somogy, Sárköz, Bakony-vidék, Mezőföld, Ormánság 
Szlavónia 
 
Zenei anyag 2. Észak 
A bartóki II. dialektus, Észak jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak, előadásmódjának 
megismerése és elsajátítása a kistájak vokális népzenei anyagán keresztül: 
Zoborvidék, Csallóköz, Mátyusföld, Palócföld  
 
Zenei anyag 3. Alföld 
A bartóki III. dialektus és kistájai jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak, előadásmódjának 
megismerése és elsajátítása: 
Felső-Tisza vidék, Jászság, Kunság, Dél-Alföld 
 
Zenei anyag 4. Erdély 
Erdély és kistájai jellegzetes népdaltípusainak, műfajainak, előadásmódjának megismerése 
és elsajátítása: 
Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Küküllő-mente, Székelyföld, Bukovina 
 
Zenei anyag 5. Moldva 
A moldvai csángó magyarok hagyományos vokális népzenei anyagának áttekintő 
megismerése és elsajátítása 
 
Kötelező tananyag: 
Bodza Klára – Paksa Katalin – Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I-V. Hagyományok Háza, 
Budapest, 2010-2012. 
 
Ajánlott forrásanyag: 
A MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzenei archívumának Online adatbázisaiban szereplő 
népzenei anyag 
 

191.3.3. Népzenei összeállítások alkotása  
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A tanult zenei anyagból a növendék egyéni képességeinek, alkatának, beállítódásának 
megfelelő népzenei összeállítások készítése. 
A népdal összeállításokat kísérheti hangszer. Amennyiben a társhangszere adottságai 
megengedik a növendék számára, használja énekének kíséretére. 
 

191.3.4. Színpadi gyakorlat  
A növendékek által elsajátított zenei anyag, elkészített zenei összeállítások színpadi 
adaptációja. 
 

191.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

191.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

192. H
angegészségtan tantárgy 31 óra/31 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

192.1. A tantárgy tanításának célja 
A tárgy tanításának célja, hogy a növendék megismerje a hangadó szervek anatómiáját; a hang 
fizikai és fiziológiai működését. Megtanulja az énekléssel kapcsolatos összes olyan szabályt, 
amelyek segítségével magas komfortérzettel, egészsége óvásával, tartósan hosszú ideig tud 
énekelni.  
 

192.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hang létrehozásához ideális viszonyokat a fizika tantárgy segítségével ismerhetjük meg. Az 
emberi hangképzést a biológia tárgykörében találjuk.  
 

192.3. Témakörök 
192.3.1. A hang fizikai sajátosságai  

A hang természete 
A hangkeltés módjai 
A rezonancia  
 

192.3.2. A hangképző szervek anatómiája  
A fül 
A tüdő 
A légcső 
A gége 
A toldalékcső 
 

192.3.3. A hangszalagok  
Anatómiai ismeretek 
A hangszalagok működése 
A légzés  
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192.3.4. Az énekesi életforma kialakítása 

Hangfajták 
A mutálás 
Hangegészségtani tudnivalók 
Gyakorlati tanácsok az énekesi életvitelhez 
 

192.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

192.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

193. B
eszédgyakorlat tantárgy 31 óra/67 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

193.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja a kisebb beszédhibák javítása, a szövegmondás és az artikuláció fejlesztése, a 
színpadi beszéd- és mozgásformák alapjainak elsajátítása. Mindezen eszközök birtoklása a 
művészi kifejezésű énekléshez nyújt segítséget.  
 

193.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A beszédhibák fiziológiai megértéséhez a biológia tantárgyból nyerhetünk információkat. A 
felhasznált szövegek az irodalom témakörébe tartoznak. A magyar nyelv speciális elemeinek 
vizsgálatát (hangzók, hangsúlyozás, hanglejtés, stb.) a magyar nyelvtan ismeretében 
végezhetjük. 
 

193.3. Témakörök 
193.3.1. Fonetikai alapismeretek  

A magyar nyelv magán- és mássalhangzóinak ismerete  
A beszélt és énekelt hangzók szótagalkotó különbözősége  
A beszéd és írás kapcsolata 
 
Ajánlott tankönyv: Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája 
 

193.3.2. Artikulációs gyakorlatok  
Az artikulációs gyakorlatok alapja a magyar artikulációs bázis.  
A beszéd és az éneklés légzési technikája, a hangzók formálása megegyezik egymással. 
 
Ajánlott tankönyv: 
Kerényi Miklós György: Az éneklés művészete és pedagógiája  
 Montágh Imre: A tiszta beszéd 
 

193.3.3. Beszédhibák javítása  
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Az énekeseknél jelentkező beszédhibák javítása, az énektechnikának a jelentkező kiejtési 
hibákra történő koncentrált gyakorlásával történik.  
A problémás hangzók kiemelése és tudatosítása  
A hibák állandó kontroll melletti gyakorlása 
 

193.3.4. Gyakorlat  
Versek, prózarészeletek 
 

193.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

193.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

194. K
amara tantárgy 196 óra/268 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

194.1. A tantárgy tanításának célja 
A Kamaraének tárgy feladata, hogy alkalmat teremtsen a népdaléneklés egyik alapvető 
formájának gyakorlásához, a közös énekléshez, amely fontos közösségformáló erő. 
A hangszerkíséretes kamaraének órán a növendék megtanulhatja, illetve gyakorolhatja a 
népzenei dialektusok jellegzetes hangszerkíséretes énekes darabjait. Ez a tevékenység 
kialakíthatja és fejlesztheti a társas zenélés készségét és ösztönözheti a kiemelkedő egyéni 
teljesítmények létrejöttét.  
A Népi ének főtárgy kerettantervben meghatározott főtárgyi követelményeinek alapján, a 
növendékből álló kamaracsoportok összetételének, egyéni felkészültségének, készségeinek és 
képességeinek felmérésével készített fejlesztési terv alapján a főtárgynál leírtak szerint, az alábbi 
témakörök meghatározásával. 
 

194.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelv és irodalom, a történelem valamint a művészettörténet tantárgyak 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. 
A rendszeres testnevelés elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a 
foglalkozási ártalmak kialakulását.   
 

194.3. Témakörök 
194.3.1. Technikai fejlesztés  

Lásd a Népi ének főtárgy követelményei 
 

194.3.2. Népzenei repertoár  
Lásd a Népi ének főtárgy követelményei  
 

194.3.3. Népzenei összeállítások alkotása és gyakorlása  
A tanult zenei anyagból a növendékek egyéni képességei, alkata, beállítódása 
figyelembe vételével népzenei összeállítások készítése. 
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A népdal összeállításokat kísérheti hangszer. 
 

194.3.4. Színpadi gyakorlat  
A növendékek által elsajátított zenei anyag, elkészített zenei összeállítások színpadi 
bemutatása. 
 

194.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

194.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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195. T
árshangszer tantárgy 170 óra/206 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

195.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakgimnáziumi népzenei tanulmányok fontos célja, hogy a növendék felkészüljön a felsőfokú 
népzenész előadóművész és népzenetanár képzésre. 
Ehhez – a kétszakos képzés előfeltételeként – nélkülözhetetlen egy társhangszer kiválasztása, 
melyet a felsőfokú felvételi követelményekben meghatározott szinten kell elsajátítani. 
A szakgimnáziumba érkező növendék gyakran nem rendelkezik társhangszeres 
előtanulmányokkal. Ebben az esetben az egyéni alkatnak, készségeknek, képességeknek 
megfelelő társhangszer kiválasztásában a főtárgytanár és hangszeres tanárok véleményének 
kikérése is szükséges. A továbbiakban a választott társhangszer tanulásában a megfelelő anyag 
és a haladás tervezése különösen fontos feladat az érintett tanár számára.  
A Népi ének főtárgyas növendékek számára különösen ajánlott olyan társhangszer választása, 
mellyel később képessé válik saját énekhangja kíséretére.  
A választott társhangszer kerettantervben meghatározott főtárgyi követelményeinek alapján, a 
növendék előképzettségének, egyéni felkészültségének, készségeinek és képességeinek 
felmérésével készített egyéni fejlesztési terv alapján az alábbi témakörök meghatározásával. 
 

195.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A hangszerek tanulásánál fontos a hangszer működésével kapcsolatos alapvető ismeretek 
elsajátítása, melyhez a fizika nyújt információkat. A magyar nyelv és irodalom, a történelem 
valamint a művészettörténet tantárgyak ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel 
kapcsolatos egyéb területekre. A rendszeres testnevelés elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, 
valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási ártalmak kialakulását.   
 

195.3. Témakörök 
195.3.1.  Technikai fejlesztés 

Lásd a választott társhangszer kerettantervében 
 

195.3.2. Népzenei repertoár  
Lásd a választott társhangszer kerettantervében  
 

195.3.3. Népzenei összeállítások alkotása  
A tanult zenei anyagból a növendék egyéni képességeinek, alkatának, beállítódásának 
megfelelő népzenei összeállítások készítése. 
A népdal összeállításokat kísérheti hangszer. Amennyiben a társhangszer adottságai 
megengedik a növendék számára, használja énekének kíséretére. 
 

195.3.4. Színpadi gyakorlat 
A növendékek által elsajátított zenei anyag, elkészített zenei összeállítások színpadi 
adaptációja. 
 

195.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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195.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

196. K
ötelező zongora tantárgy 85 óra/87,5 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

196.1. A tantárgy tanításának célja 
 A szakgimnáziumi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen a legalább alapfokú zongorajáték, hiszen a 
zenei elméleti tárgyak mindegyikénél rendszeresen szükség van rá az órákon, az egyéni 
felkészülésnél. A fix hangolású billentyűk a szolfézsórai hallásfejlesztéshez, az akkordikus 
megszólaltatás lehetősége pedig a zeneelméletben nyújt segítséget. Ahhoz, hogy ezekre az 
oktatásban betöltött szerepekre használni tudja a zongorát, megfelelő manuális készségek 
birtokába kell juttatni a növendékeket. Az előtanulmányaik, illetve választott szakuk igényei 
szerint igen változó tudásszinttel érkeznek a tanulók, ezért a megfelelő anyag és a haladás 
tervezése különösen fontos feladat a tanár számára.   
 

196.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 Mint minden hangszer esetében, a zongora kötelező tanulásánál is fontos a hangszer 
működésével kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása, melyhez a fizika nyújt információkat. 
A magyar nyelv és irodalom, a történelem valamint a művészettörténet tantárgyak 
ismeretanyaga nyújt kitekintést a művészetekkel kapcsolatos egyéb területekre. A rendszeres 
testnevelés elősegíti a fizikai erőnlét fejlesztését, valamint elkerülhetővé teszi a foglalkozási 
ártalmak kialakulását. 
 

196.3. Témakörök 
196.3.1. Technikai gyakorlatok, etűdök  

A témakörök mindegyikében foglalt zenei anyag szabadon bővíthető a növendék 
tudásszintjének megfelelő bármely művel.   
C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatai (pl. 160 rövid gyakorlat) 
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I. kötet 
J. B. Cramer: Etűdök 
 

196.3.2.  Barokk zeneművek 
A témakörök mindegyikében foglalt zenei anyag szabadon bővíthető a növendék 
tudásszintjének megfelelő bármely művel.   
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
J. S. Bach: Szvit-tételek (pl. francia szvit) 
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók  
 

196.3.3. Előadási darabok  
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 A témakörök mindegyikében foglalt zenei anyag szabadon bővíthető a növendék 
tudásszintjének megfelelő bármely művel.   
Bartók B.: Mikrokozmosz  
Bartók B.: Gyermekeknek 
R. Schumann: Jugendalbum 
P. Csajkovszkij: Jugendalbum 
Kodály Z.: Gyermektáncok 
A. Diabelli: Négykezesek 
Mező I.: Négykezes zongoradarabok 
Kurtág Gy.:Átiratok Machautól J. S. Bach-ig (négykezes, kétzongorás) 
W. A. Mozart: Hat bécsi szonatina 
F. Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
Mosonyi M.: Magyar gyermekvilág 
J. Haydn: Szonáták (Wiener Urtext 1a, 1b) 
F. Schubert: Táncok 
 

196.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

196.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

197. N
éptánc tantárgy 93 óra/129 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

197.1. A tantárgy tanításának célja 
A Néptánc tárgy tanulásának az a célja, hogy a népzenét tanuló növendékek megismerjék, 
elsajátítsák és használják a magyar néptánc kultúra elemeit, megértsék és mozgáskultúrájukba 
építsék a Kárpát-medence táncainak formanyelvét, adottságaiknak megfelelően és szituatív 
módon tudják használni, illetve továbbfejleszteni táncos anyanyelvünket, ismerjék a népi 
műveltség és a néptánc egységét, illetve kölcsönös meghatározottságait, és használni tudják a 
dallam, a ritmus és a mozgás harmóniájának-diszharmóniájának hatásait. 
A Néptánc képességfejlesztő és attitűdalakítási potenciálja – a dallam-ritmus-mozgás 
egységéből, a táncnak a személyiség „egészét” mozgósító (ének, mozgáskoordináció, 
kooperáció) szerepéből adódóan – rendkívül nagy. Felkínálható tevékenységei, közvetített 
ismeretei, attitűd kialakítási-befolyásolási szándékai, a néptánc közösségfejlesztő hatása révén 
képes oldani a népzenész-néptáncos elkülönülést. 
Mind az énekes, mind a hangszeres tanulók számára lehetőséget biztosíthat a Néptánc arra, 
hogy funkcióban használják választott zenei főtárgyukat: egymás táncát kísérjék, így 
megtapasztalják a táncos-zenész-énekes együttműködést.  
Az önálló, szabad, alkotó mozgás élményének megtapasztalása a kreativitás fejlesztését 
eredményezi. 
A közös munka eredményének, sikerének megélése, a fokozott koncentráció és kooperáció 
elérése, a művészi kifejezőképesség továbbfejlesztésében segít. 
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A Néptánc tantárgyat előkészíthetik a Testnevelés tárgy óraszámának terhére 9-12. osztályban 
heti két órában tartott Néptánc foglalkozások. 
 

197.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A Néptánc tárgy kapcsolódik a történelem, a földrajz, a néprajz ismeretanyagához.  
A közismereti kerettantervek adta lehetőséggel élve a testnevelés óraszámba heti két órában 
beépítve 9-12. osztályban néptáncot segíti a testnevelés a fizikai erőnlét fejlesztésében, a 
foglalkozási ártalmak (rossz tartás, rossz légzés stb.) kiküszöbölésében.  
A biológia, és a fizika közvetlen haszna a természet közvetlen megismerését jelentheti, hiszen a 
hangszerek alapanyagai fák, növények, míg a hangszerek hangadás módjai szoros 
összefüggésben állnak zenei akusztikai tulajdonságaikkal. 
 

197.3. Témakörök 
197.3.1. Fejlesztési feladatok 

A 9-12. osztályban tanultak alapján elkészített fejlesztési tervben a néptánc pedagógus az 
alábbi fejlesztési területekre tervezze meg a tevékenységet: 
- testtartás 
- mozgáskoordináció 
- ritmusgyakorlatok 
- mozdulatelemek összefűzése 
- ének- tánc koordináció. 
 

197.3.2. Néptánc repertoár 
A 9-12. osztályban tanultak folytatásaként a növendékek haladjanak tovább a néptánc 
dialektusok megismerésében, elsajátításában, azokkal a területekkel, amelyekkel még nem 
foglalkoztak. 
I. Nyugati vagy dunai táncdialektus: 
Rábaköz 
Dél-Dunántúl (Somogy) 
Kelet-Dunántúl (Sárköz) 
II. Középső, vagy tiszai táncdialektus: 
Felső-Tisza-vidék (Szatmár) 
Keleti palócok 
III. Keleti, vagy erdélyi táncdialektus 
Kalotaszeg 
Mezőség 
Moldvai csángók 
 

197.3.3. Színpadi adaptáció 
A Néptánc tanulásának nem közvetlen célja koreográfiák létrehozása, de későbbi 
munkavállalásuk során az énekes és hangszeres tanulók zenei feladataik között felkérést 
kaphatnak koreográfiák zenéjének összeállítására. 
Ennek figyelembevételével a koreográfia szerkesztése, megtanulása során a néptáncot 
oktató pedagógus rávilágíthat a hagyományos táncalkalmak táncrendjének és azok 
színpadra alkalmazásának összefüggésére. A színpadi adaptáció egyes problémáit a 
koreográfia alkotása közben érzékeltetheti önálló részfeladatok kiadásával és értékelésével. 
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A témakör kereteiben ismerkedjen meg a színpadi adaptáció alapfogalmaival: koreográfia, 
koreográfus, rendező, szerep, szereposztás, csoport, szólamok, szólista, kar, próba, főpróba, 
színpadbejárás. 
A fentiek mellett a koreográfia megtanulása és bemutatása a művészeti nevelés, 
képességfejlesztés egyik eszköze lehet. 
A koreográfia a csoport képességeihez igazodjon, így a bemutatás a kívánatos sikerélményt 
jelentheti a tanulók számára, erősíti a csoport, az iskola közösségi összetartozását. 
 

197.3.4. Táncfolklorisztika 
A Néprajz tantárgyban tanult táncfolklorisztikai ismeretek bővítése, finomítása az alábbi 
témakörökben: 
A magyar néptánckutatás korszakai, egyéniségei, főbb kézikönyvei. 
Archív néptánc felvételek értelmezése. 
Kárpát-medencei interetnikus kapcsolatok a néptáncban. 
A magyar néptánc történeti fejlődése. 
Táncalkalmak a magyar paraszti hagyományban. 
A táncdivatok hatása az egyes néptáncdialektusok repertoárjára. 
Néptánc terminológia 
 

197.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

197.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     
Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 
Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 
szervezetekkel 

  x x 

Kampányokat szervez   x x 
Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi követelményeket  

  x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x   
Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 
szervezetének kialakításához 

x x   

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 
partneri kapcsolattartás menetének és a 
jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x   

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 
a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 
rendszert 

x x   

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 
különös tekintettel az idő- és 
költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 
minőségi jellemzőire 

x x   

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 
tevékenységek kivitelezését, illetve a 
kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 
adminisztrációs feladatokat 

x x   

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 
előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 
eltérés vizsgálatában 

x x   

Közreműködik a projekt lezárásában, a 
projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 
dokumentálásában 

x x   

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai   x x 
A rendezvények személyi és tárgyi feltételei   x x 
Szervezők és közreműködők, koordináció   x x 
Rendezvény költségvetési terve   x x 
Rendezvény forgatókönyve   x x 
Közönségkapcsolati feladatok   x x 
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Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 
környezetvédelmi előírások  

  x x 

Szerzői jogi alapismeretek   x x 
Szerződések jogi alapjai   x x 
Rendezvény értékelése   x x 
Kampányszervezés   x x 
Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv   x x 
Projekt és projektszervezet x x   
Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x   
Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 
hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 
erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 
minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x   

Projektdokumentumok x x   
Tervlezárás és kockázatelemzés x x   
Nyilvántartás x x   
Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 
emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 
menedzsment) 

x x   

Projektmonitoring x x   
Nyomon követési eljárások x x   
Eltérések elemzése x x   
Beavatkozások meghatározása x x   
Szállítók és közbeszerzés x x x x 
Szerződéskötés   x x 
Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 
Motivációs és meggyőzési készség  x  x 
Prezentációs készség x x x x 
Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság  x  x 
Pontosság x x x x 
Rugalmasság  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás  x  x 
Kapcsolatteremtő készség  x  x 
Segítőkészség  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 
Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 
Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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198.  
Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

198.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok 
elkészítésére és lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a 
gyakorlati munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek 
megtervezésében, projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a 
projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs 
feladatokat. 
 

198.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 
 

198.3. Témakörök 
198.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsmen 

- A projekt és jellemzői 
- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
- Projekt és projektszervezet 
- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
- Információgyűjtés 
- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
 

198.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 
- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
- Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
- Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 
ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és 
kontrollterv 
- „Kritikus út” 
- Projektdokumentumok 
- Tervlezárás és kockázatelemzés 
- Projekttervek jóváhagyása 
- Nyilvántartás 
 

198.3.3. Megvalósítás és kontroll 
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) 
- Projekt monitoring 
- Nyomon követési eljárások 
- Beavatkozások meghatározása 
- Szállítók és közbeszerzés 
- Szerződéskötés  
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- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
- Információgyűjtés 
 

198.3.4. Értékelés és zárás 
- Nyomon követési eljárások 
- Eltérések elemzése 
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 
jelentéskészítés 
 

198.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

198.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

199. P
rojekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

199.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő 
ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a projekttervezéssel 
és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezelni a 
projektre vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 
 

199.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 
 

199.3. Témakörök 
199.3.1. Projektmunka gyakorlata 

- Az igényfelmérés módszerei 
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 
szerződésminták értelmezése és kitöltése 
- Projekttervezés 
- Célkitűzés (célfa, problémafa)  
- Tevékenységdiagram 
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
- Időrendi ütemezés (Gantt) 
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
- Kommunikációs és minőségterv  
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
- „Kritikus út” kiszámítása 
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- Kockázatelemzés módszerei 
- Nyilvántartás 
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 
kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
- Szerződéskötés mintadokumentumai 
- Információgyűjtés és rendszerezés 
 

199.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 
- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 
szerződésminták értelmezése és kitöltése 
- Elektronikus pályázati rendszer használat 
 

199.3.3. Pályázatírás 
- Hazai és uniós pályázatok rendszere 
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
- A pályázatírás módszertana 
 

199.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

199.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

200. R
endezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

200.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 
 

200.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 
 

200.3. Témakörök 
200.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 

- A rendezvények típusai 
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
- A rendezvények tárgyi feltételei 
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- Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 
közreműködők) 
- Konfliktuskezelői technikák 
 

200.3.2. Jogi alapok 
A rendezvényszervezés jogi alapjai:  
 
- Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
- Szerzői jogi alapismeretek 
- Szerződések jogi alapjai 
 

200.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 
- Rendezvények tervezése  
- Költségvetés készítése 
- A forgatókönyv részei 
- Megvalósítás és értékelés 
 

200.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 
- A közönségkapcsolati munka alapjai 
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
- Kampányszervezés 
- Közösségi média 
 

200.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

200.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

201. R
endezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

201.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető 
ismereteit, módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés készítésére, 
kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, 
váljanak képessé egy kampány megszervezésére. 
 

201.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, valamint 
a rendezvényszervezés ismereteire. 
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201.3. Témakörök 
201.3.1. Forgatókönyvírás 

- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
- Táblázatkészítés 
 

201.3.2. Költségvetés készítése 
- A rendezvény tervezése, forrásai 
- Költségvetés készítése gyakorlatban 
 

201.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció kapcsolata 
- A közönségkapcsolati munka módszerei 
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
- Kampányszervezés gyakorlata 
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 
 

201.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

201.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb korszakainak 
ismérvei, meghatározó műveinek ismerete  

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó alkotóinak és 
előadóinak ismerete  

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, stílusai alapvető 
jellemzőinek ismerete 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos ismeretek 
elhelyezése a történelemi, az irodalmi, a művészettörténeti 
korszakokban 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legjellegzetesebb 
rendezvény helyszíneinek, az előadás, rendezvény szervezéséhez 
nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek ismerete 

 x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, színművészet, 
táncművészet és zeneművészet) korszakaira jellemző stílusjegyek, 
sajátosságok 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb alkotóinak életműve x  x 
Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb előadóinak 
életműve 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj meghatározó alkotásai x  x 
Az adott előadó-művészeti ág előadásainak legjellemzőbb 
helyszínei 

 x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető technikai feltételei  x x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK    

Szervezőkészség  x x 
Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 
Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság  x x 
Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség  x x 
Kommunikációs rugalmasság x  x 
Nyitott hozzáállás x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
Emlékezőképesség x x x 
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Figyelem-összpontosítás x  x 
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

202. E
lőadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

202.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és 
ezzel párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek 
sajátosságait. 
 

202.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-
művészeti ág és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja 
megismertetni a történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet 
fejlődési folyamatára. 
 

202.3. Témakörök 
202.3.1. Előadó-művészeti történeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-
művészetére abban az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, 
eszmetörténeti ismeretek tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal 
az 1500-as évek előtti előadó-művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, 
melyekkel lehetséges az adott előadó-művészeti ág története tanulásának általános 
megalapozása, de a mélyebb ismeretek elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen 
azért, mert a korai évszázadok művészetével a tanulók aktívan nem találkoznak. 
 

202.3.2. Műelemzés 
Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű 
kiemeléseként sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű 
keletkezésének körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától 
elkezdve a mű leghíresebb előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma 
elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 
részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba 
kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan 



514 
 

alkotás is, melyet bármely tanuló a főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a 
tantárgyak között. 
 

202.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása 
Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott 
előadó-művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek 
megismerése. Ez az egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási 
formának a folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő művek 
sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az előadandó műveket 
stílusosan eljátszani. Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy 
kinyisson egy teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják 
érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt valamennyi leendő előadóban. 
 

202.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

202.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

203. E
lőadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

203.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 
 

203.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 
 

203.3. Témakörök 
203.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb 
különbségeinek ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az 
előadók elhelyezkedésének eseteire. 
 

203.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 
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Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek 
sajátosságai. Az előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: 
így a hang, a világítás, a díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 
 

203.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

203.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

204. E
lőadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 0 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy az 51 345 05 előadó-művészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

204.1. A tantárgy tanításának célja 
Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon 
folyik, ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy 
célja, hogy kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak 
produktumai illetve stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott 
produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 
 

204.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a 
megszerzett ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág 
összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési 
folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. 
modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 
 

204.3. Témakörök 
204.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 

Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
- stílusjegyek ismerete 
- előadásmód 
- technikai feltételek 
 

204.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlata 
A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése 
megtervezése és esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
- az előadás célközönségének felmérése 
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- piackutatás 
- marketing 
- pályázatok felkutatása 
- humán erőforrások felmérése 
- technikai igények felmérése 
- technikai adottságok felmérése 
- költségvetés tervezése 
- a program lebonyolítása 
 

204.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

204.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

12062-16 azonosító számú 

Általános zenei ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12062-16 azonosító számú Általános zenei ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Sz
ol

fé
zs

 

Ze
ne

el
m

él
et

 

Ze
ne

tö
rt

én
et

 

FELADATOK    
Egy-, illetve két szólamban hallás után dallamokat lejegyez x   
Lapról olvas x   
Ügyel a helyes tempóra, ritmusra, dinamikára és a tiszta 
intonációra 

x   

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 
utasításokat 

x x  

Felismeri a funkciós zene harmóniáit  x  
Tisztában van a klasszikus összhangzattan alapvető szabályaival és 
a gyakorlatban is tudja alkalmazni 

 x  

Diktálás után egyszerűbb akkordfűzési gyakorlatot játszik, lejegyez  x  
Az akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza  x  
Tájékozódik a zenetörténeti korszakokban, a különböző 
stílusokban, műfajokban 

  x 

Felvétel alapján zeneművet egy-egy jellegzetes részletéről felismer   x 
SZAKMAI ISMERETEK    

Hangsorok és hangközök x x  
Ritmusok, ritmusképletek  x  
Az összhangzattan, a harmonizálás alapja x x  
Az alapvető zenei szakkifejezések x x x 
A zenetörténet korszakaira jellemző stílusjegyek, műfaji 
sajátosságok 

 x x 

A legjelentősebb zeneszerzők életműve   x 
Műelemzés x x x 
Zenefelismerés   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Megbízható zenei hallás x x x 
Tiszta intonáció x x  
Metrum, lüktetés, tempótartás x x  
Kottaírási és –olvasási készség x x x 
Biztos harmóniai hallás x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 
Pontosság x x x 
Önállóság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség x x x 
Empatikus készség x x x 
Kommunikációs rugalmasság x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
Emlékezőképesség x x x 
Figyelem-összpontosítás x x x 
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Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 
 

205. S
zolfézs tantárgy 201 óra/170 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

205.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 
ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában 
szerzett zenei ismeretekre és elkezdett készségek fejlesztésére alapozva fejlessze tovább a 
növendék tudását és képességeit. Egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó 
hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív 
zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. A lehető leghamarabb vonjon párhuzamot 
és találja meg az összefüggéseket, kapcsolódási pontokat a készségek fejlesztése és az aktív 
zenei tevékenységformák között. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai tudás megszerzéséhez, 
amely alkalmassá teszi a növendéket a szakirányú felsőoktatásban folytatandó tanulmányok, 
illetve a közép¬fokú végzettséget igénylő munkakörök ellátására. 
 

205.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A szolfézs tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való megismerése által 
párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, szöveges 
mű esetén az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a 
művészettörténet tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a szöveges zeneművek 
teljes megismeréséhez és tanulmányozásához. 
A tárgy ezen felül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, 
hiszen a szolfézs a zene teljesebb megértését szolgálja. 
 

205.3. Témakörök 
205.3.1. Készségfejlesztés hallás után 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs tárgy egyik legfontosabb eleme, mely sokban épül 
a zeneiskolai alapokra. A tanulók számára nagyon fontos, hogy mind jobban, készség 
szinten felismerjék az európai műzene évszázadok során folyamatosan cizellálódó elemeit.  
Fejleszteni kell: 
- A hangközök felismerését 
- A hármas- és négyeshangzatok felismerését 
- Tipikus dallami fordulatok felismerését  
- A különböző ritmusképletek biztos beazonosítását 
- A különböző metrumérzetek gyors beazonosítását 
- A reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. Század 
stíluselemeinek felismerését 
- A különböző zenei formák elkülönítését 
- A zenei memóriát 
- A többszólamú hallás kifejlődését 
 

205.3.2. Készségfejlesztés éneklés útján 
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Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, 
amivel a tanuló saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. 
Ahhoz, hogy saját hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró 
elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Ezeket pedig csak énekelve tudja igazán magáévá 
tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, hiszen ez az egyetlen 
biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja illeszteni. A 
kamaraének rendkívül komplexen, már egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi 
aktív zenésztevékenység gyakorlását.  
Fejleszteni kell: 
- A tiszta intonációt 
- A hangközök és hangzatok biztos éneklésének és felépítésének készségét 
- Az alkalmazkodási képességet a többszólamú éneklés hangzás-egyensúlyának 
kialakításában 
- A reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. Század 
stíluselemeinek alkalmazását 
- Az improvizációs készséget és zenei fantáziát 
- Az előadási készséget 
- A memóriát és a koncentráló képességet 
- A stílusos előadási és formálási készséget 
- A dinamika és hangszín, valamint a zenei karakterek és dramaturgia megvalósítása 
iránti érzékenységet 
- A zenei ízlést és differenciáló-képességet 
A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy 
része a megfelelő módszerekkel felhasználható az éneklési készségek fejlesztésére is. 
 

205.3.3. Készségfejlesztés írásban 
Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. 
Rendkívül komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása.  
Fejleszteni kell: 
- Hangközök, hangzatok felépítésének készségét 
- Tipikus dallami fordulatok felismerését és alkalmazását  
- A különböző ritmusképletek felismerését és alkalmazását 
- A különböző metrumérzetek gyors felismerését és alkalmazását 
- A dallam-, metrum- és ritmustényezők összekapcsolásának képességét 
- A reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. Század 
stíluselemeinek felismerését 
- A belső hallást, a kottakép elképzelését, értelmezését 
- A többszólamú hallást (polifon, homofon) 
- A zenei formák áttekintésének képességét 
- Az elemzés képességét; a rész és egész viszonyának áttekintését 
 

205.3.4. Stílus- és zenetörténeti ismeretek elsajátítása 
Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs 
tantárgy keretében híven tükrözzék a tanuló általános ismereteit a zenetörténeti korszakok 
stílusairól is. Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy tanuló a tantárgy 
keretében, amellyel hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk ismeretére 
szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei korszakok 
stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. A saját hangszerén egy zenemű muzikális 
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megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs tárgy keretében kisebb példákon 
gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy olyan 
stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, 
illetve saját hangszerén is kamatoztathatja majd tudását.  
A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és 
képességeit: a tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez 
igazodjon. Itt csupán javas¬latok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől érdemes műveket 
keresnünk:  
- A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és 
Minnesang költészet) 
- A középkor többszólamú zenéje (ars antiqua, ars nova, trecento – Leoninus, 
Perotinus, Machaut, Landini) 
- A korai reneszánsz (Dunstable, Dufay, Binchois, Ockeghem, Josquin, Agricola, 
Obrecht, Isaac, de la Rue) 
- Az érett reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de 
Rore, Lassus, A. Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, 
Gesualdo, Viadana, Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, 
Senfl, Othmayr, Gallus, Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, 
Dowland, Weelkes, Gibbons, Victoria) 
- A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 
- A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 
- A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 
- A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, 
Verdi, Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   
- Az utóromantika (Wolf, Mahler, R. Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, 
Rachmaninov, Massenet, Fauré) 
- A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, 
folklorizmus, neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, 
Webern, Berg, Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 
- A második világháború utáni szerzők (Messiaen, Boulez, Stockhausen, Varèse, Ligeti, 
Dallapiccola, Nono, Lutoslawsky, Penderecki, Eben) 
- A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, 
Kadosa, Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, 
Kocsár, Csemitzky, Orbán, Vajda) 
 

205.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

205.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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206. Z
eneelmélet tantárgy 72 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

206.1. A tantárgy tanításának célja 
A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést 
nyerjenek a zenét tanuló tanulók. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek 
segítségével újabb érzékek nyílnak meg a tanulók számára, hogy egy adott zeneművet még 
alaposabban megismerjenek, így a zenei nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak 
a zeneművek harmónia- és formavilágában.  Elsőként a barokk és a bécsi klasszika 
zeneszerzőinek szólamvezetési szabályával ismerkednek meg (ezt a részt nevezzük 
összhangzattannak), majd egy zenemű nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő formai 
kérdések kerülnek előtérbe, melynek segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a 
formatani rész). Hogy a tudás ne legyen meddő és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb 
hangszeren, a zongorán modellezzük egy-egy zenemű harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő 
formája, amikor egy növendék fokszámok alapján, szólamvezetési alapelveket betartva 
harmóniákat rögtönöz a zongoránál. Továbbfejlesztett formája pedig az ún. continuo-játék, mely 
elsősorban a barokk zene mindennapi gyakorlatát felelevenítve, a közös zenélés öröméhez 
juttatja a tanulót a harmóniafűzési szabályok készségszintre emelkedése után és "zenévé gyúrja" 
a tanulóban fokozatosan összeálló zeneelméleti ismereteket. 
 

206.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a tanulók saját érzékeikkel való 
megismerése által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem 
tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 
tárggyal. A matematika tárgy által elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei 
folyamatok legfelső szintjeit is és konkrét segítséget nyújt a különböző akkordok 
megnevezésének, felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás utáni rögzítéskor (diktandó) 
jó hasznát veszi a logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés szabályainak 
törvényszerűségei miatt a hallásban megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 
A tárgy ezen felül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy 
keretében tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, 
formáit. A szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tárgyak között természetesen szoros kapcsolat áll 
fenn, hiszen mindegyikben szükség van bizonyos ritmikai, hallási készségre, elméleti 
ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra. 
 

206.3. Témakörök 
206.3.1. Összhangzattan 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 
található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak 
elsajátításával. Műzenei példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek 
megismerése: célszerű minden alkalommal a megfelelő zeneműrészletek meghallgatásával, 
bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a művek alapján készíthető harmóniai 
vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb gyakorlatok követhetnek. Fontos, hogy a 
kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát nem csak a megtanulandó akkordokra 
terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára is. A harmóniai menetek hangzásának, 
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a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés törvényszerűségeinek felismerése és 
elsajátítása érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések rendszeres gyakorlását. Erre 
szükség van 
- hallás útján (diktandó) 
- írásban (kidolgozási példák) 
- zongoránál (kézbe diktandó). 
A barokk és bécsi klasszikus alapelvek megismerése: 
- alapszabályok elsajátítása 
- a mollban feltűnő vezetőhang miatti anomáliák tisztázása 
- a hármashangzat fordítások általános és kivételes esetei 
- a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása 
- az alterált akkordok felismerése, felépítése 
- esetleg kitekintés a romantikus korszak harmóniáira is  
- esetleg kitekintés a reneszánsz korszak harmóniáira is 
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  
Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 
Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 
Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai A témakör részletes kifejtése 
 

206.3.2. Formatan 
A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek struktúrájába. Fokozatosan 
megismeri általa a tanuló a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, műfajokra 
lebontva. Ismertessen meg a bécsi klasszika formáival: 
- periódus  
- zenei mondat 
- két- és háromtagú forma és annak variánsai (külső- vagy belső bővítés, coda) 
- szonátaforma 
- rondóforma 
- szonátarondó 
- Haydn-rondó 
- variációs forma 
- kidolgozás nélküli szonátaforma 
 A barokk kor fontosabb formáival is:  
- bar forma 
- barokk kétrészes táncforma 
- Couperin-rondó 
- fúga, esetleg kettősfúga 
- chaconne 
- passacaglia 
Képezze a formatani elemzések szerves részét a harmóniai elemzés is, mely csak akkor 
lehetséges, ha az összhangzattan témakörben a tanuló tudása már előrehaladottabb 
állapotban van. Sok esetben a formai határokat a harmóniai elemzés eredménye határozza 
meg (pl. félzárlat, álzárlat).   
Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei 
példákat, akkordfűzési gyakorlatokat belőlük: 
Gárdonyi: Elemző formatan 
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Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 
Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 
Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai 
 

206.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

206.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

207. Z
enetörténet tantárgy 72 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

207.1. A tantárgy tanításának célja 
A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene 
koronként változó kulturális beágyazottságára irányítja a tanulók figyelmét. Tanulmányaik során 
megismerik a különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-
egy zeneszerző milyen stílusirányzatok közepette alkotott.  Tágas zenetörténeti ismeretek 
birtokában képes lesz elhelyezni saját hangszerének repertoárját egy szélesebb zenei és 
művészeti kontextusban, ami zenei tevékenységét nyitottabbá, összetettebb, együttműködésre 
alapuló feladatok elvégzésére alkalmasabbá teheti. A zenetörténeti ismeretek ugyanannyira 
elengedhetetlenek egy zenét tanuló tanuló számára, mint egy átlagos tanuló számára a 
közismereten tanult történelem vagy irodalom.  A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas 
a különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, 
hogy olyan irányokba nyissa a tanuló zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem 
adódik lehetőség. 
A Zenetörténet tárgy tartalmát részben az Előadó-művészeti program-és projekt szervező 
részszakképestés Előadó-művészeti alapismeretek moduljának tartalma fedi le, a témakör az 
érettségire épülő képzésnél szükséges. 
 

207.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 
művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 
megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a 
művészeti ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös  
figyelembevételével lehetséges.  
Fontos célunk, hogy a tanuló - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események 
tükrében - meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb 
rálátással szemlélje az elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a 
középpontban, a hangszeres foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok esetben 
részét képezik a tanulók hangszeres repertoárjának. A zenetörténet tárgy elengedhetetlen része 
a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének elsajátítása pedig olyan zenei 
tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és zeneelmélet. 
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207.3. Témakörök 
207.3.1. Zenetörténeti ismeretek 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 
korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, 
eseményeit. Ez magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem 
választható el az adott környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális 
jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő 
hatásait. Zeneműveket összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a 
klasszikus modern (Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. Ezek 
zenetörténetének kiemelkedő életművei köré csoportosított tematika főbb vonalakban: 
- A késő-reneszánsz zenéje: Palestrina, Lassus, Victoria, Dowland, Gesualdo, G. Gabrieli 
- Az itáliai barokk zene: Monteverdi, Corelli, Scarlatti, Vivaldi 
- A francia barokk: Lully, Rameau 
- A német barokk: Schütz, Bach, Telemann  
- Az angol barokk: Purcell, Händel 
- A rokokó és az átmeneti korszak: C. Ph. E. Bach, Mannheimi Iskola, Quantz, Gluck 
- A bécsi klasszika: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert 
- Romantika: Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Bruckner, Csajkovszkij, 
Chopin, Paganini 
- Romantikus német opera: Weber, Wagner 
- Romantikus olasz opera: Rossini, Donizetti, Verdi 
- Nemzeti stílusok: Erkel, Muszorgszkij, Grieg, Smetana, 
- Századforduló: Richard Strauss, Gustav Mahler 
- Francia századelő: Debussy, Ravel, Satie 
- Modernizmus: Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Bartók, Kodály, Sosztakovics 
- Új irányok: Messiaen, Stockhausen, Ligeti, Reich, Cage, Kurtág 
 

207.3.2. Műelemzés 
A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül 
annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének 
körülményeitől, zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a 
legaprólékosabb harmóniai és formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott 
zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely tanuló a főtárgy 
óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  
Az alábbiakban olvasható egy-két javasolt szemelvény, de ezen a területen kell a leginkább 
az iskola és egy adott osztály adottságaihoz igazítani a tananyagot: 
- Lassus:  Matona mia cara 
- Monteverdi:  L’Orfeo, Poppea megkoronázása 
- Corelli:  Karácsonyi Concerto Grosso 
- Vivaldi:  A Négy Évszak 
- Lully:  Atys 
- Schütz:  Musikalische Exequien 
- Purcell:  Dido és Aeneas 
- Händel:  Messiás 
- J. S. Bach:  Máté-passió 
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- J. S. Bach:  c-moll passacaglia és fúga 
- Haydn:  fisz-moll „Búcsú” szimfónia (no. 45) 
- Mozart:  Don Giovanni 
- Beethoven:  Coriolan – nyitány 
- Beethoven:  C-dúr „Waldstein” zongoraszonáta (op. 53) 
- Beethoven:  9. szimfónia 
- Schubert:  Erlkönig 
- Schubert:  Winterreise  
- Schumann:  Karnevál 
- Brahms:  Ein deutsches Requiem 
- Chopin:  Etűdök 
- Liszt:  Haláltánc 
- Verdi:  Traviata 
- Wagner:  Trisztán és Izolda (előjáték és szerelmi halál) 
- Mahler:  I. szimfónia 
- Richard Strauss:  Imigyen szóla Zarathustra  
- Bartók:  A kékszakállú herceg vára 
- Bartók:  Concerto 
- Berg:  Wozzeck 
- John Cage:  4’33” 
 

207.3.3. Zenehallgatás 
A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a 
folytatásakor sajátítja el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra 
élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a később megismerendő zeneművek 
sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját hangszerén az előadandó zeneművet 
stílusosan eljátszani. Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. 
Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják 
érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  
Javasolt zenehallgatási szemelvények:   
Palestrina:  Missa Papae Marcelli 
Gesualdo:  Moro lasso 
Purcell:   Dido és Aeneas 
Monteverdi:  L’Orfeo, Poppea megkoronázása 
Corelli:   Concerto Grossók 
Rameau:   Hyppolite és Aricia 
Bach:   János-passió 
    Máté-passió 
     Magnificat 
h-moll mise (Kyrie, Credo, Sanctus) 
     Brandenburgi versenyek 
     h-moll szvit 
Musikalisches Opfer  
12., 21., 46., 56., 65., 105., 106.,179. kantáta 
    Goldberg-változatok 
    A fúga művészete 
Vivaldi:    Versenyművek 
Gloria 
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A négy évszak 
Händel:    Messiás 
Alcina 
Julius Caesar Egyiptomban  
Gluck:    Orfeusz és Euridiké 
Haydn:    Napszak-szimfóniák 
A megváltó hét szava 
A teremtés 
Szimfóniák,  No. 45., 88., 90., 102., 103., 104. 
C-dúr „Kaiser” vonósnégyes  
Mozart:    Szöktetés a szerájból  
    Figaro házassága 
    Don Giovanni 
    A varázsfuvola  
„Jupiter” C-dúr szimfónia  
    „Nagy” g-moll szimfónia 
d-moll zongoraverseny  
A-dúr zongoraszonáta (K. 331) 
a-moll zongoraszonáta (K. 330)  
C-dúr „Dissonanzen” vonósnégyes  
c-moll mise  
Requiem 
Beethoven:   3., 5., 6., 7., 9. szimfónia 
Zongoraszonáták: 
c-moll „Pathétique” (op. 13) 
cisz-moll „Holdfény” (op. 27 no.2) 
d-moll „Vihar” (op. 31 no. 2)  
C-dúr „Waldstein” (op. 53) 
f-moll „Appassionata” (op.57)  
B-dúr „Hammerklavier” (op.106) 
c-moll (op. 111) 
Hegedűverseny  
c-moll zongoraverseny  
Fidelio 
Nyitányok: Egmont és Coriolan  
a-moll vonósnégyes (op. 132) 
B-dúr vonósnégyes („Nagy Fúga”) 
Schubert:   dalok  
- Erlkönig 
- Gretchen am Spinnrade  
- Heine-dalok  
- Der Tod und das Mädchen 
Winterreise 
Die Schöne Müllerin 
d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes  
Pisztráng-zongoraötös 
C-dúr vonósötös  
„Nagy” C-dúr szimfónia  
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h-moll „Befejezetlen” szimfónia 
Weber:    A bűvös vadász 
Mendelssohn:   „Olasz” szimfónia 
„Skót” szimfónia  
Szentivánéji-álom kísérőzene  
Éliás oratórium  
e-moll hegedűverseny 
Schumann:    Carnaval  
a-moll zongoraverseny 
A költő szerelme – dalciklus  
Asszonyszerelem, asszonysors – dalciklus 
Berlioz:   Fantasztikus szimfónia 
Chopin:      Ballada (g), Mazurkák, Prelűdök 
Brahms:         I. és IV. szimfónia 
A végzet dala 
d-moll és B-dúr zongoraverseny  
Hegedűverseny 
f-moll zongoraötös (op. 34) 
Német Requiem  
Liszt:       Zarándokévek 
Haláltánc, Esz-dúr zongoraverseny 
Faust-szimfónia 
Rapszódiák 
Szimfonikus költemények (Les préludes, Mazeppa, Tasso) 
Szürke felhők 
Csajkovszkij:   Anyegin, Pikk dáma 
Wagner:      Tannhäuser 
A Nibelung Gyűrűje 
Mesterdalnokok 
Verdi       Don Carlos 
    Trubadúr 
Rigoletto 
Aida 
    Otello 
Muszorgszkij      Borisz Godunov 
Egy kiállítás képei 
Mahler:   1., 2., 3. szimfónia 
R. Strauss:   Zarathustra 
Salome 
Rózsalovag 
4 utolsó ének 
Rahmanyinov:   Holtak szigete 
Prelűdök 
Szimfonikus táncok 
Debussy:   Prelűdök 
Egy faun délutánja 
A tenger 
Bartók:    Kossuth-szimf. 



529 
 

Színpadi művek (összes) 
Táncszvit 
Szabadban 
Zongoraversenyek 
Concerto 
Cantata profana  
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára 
Kodály:      Psalmus Hungaricus 
Háry János 
Galántai táncok 
Stravinsky      Tűzmadár 
Le Sacre du Printemps 
A katona története 
Zsoltárszimfónia 
Oidipus 
The Rake's progress 
In memoriam DT 
Schönberg:      Pierrot lunaire 
        Varsói túlélő 
Berg:   Hegedűverseny 
Wozzeck 
Sosztakovics:  5. 7. 9. 11. szimfónia 
2. zongoraverseny 
Messiaen:   4 ritmikus etűd 
Kvartett az idők végezetére 
Turangalila 
 

207.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

207.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

  



530 
 

 

A 

12063-16 azonosító számú 

Népzenei elméleti ismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 12063-16 azonosító számú Népzenei elméleti ismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

 

Né
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ee
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- 

és
 tö

rt
én

et
 

Né
pr

aj
z 

Né
pz
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FELADATOK    
Autentikus népzenei anyagot tanulmányoz a 
helyszínen és autentikus népzenei felvételről 

x x x 

Autentikus felvételeket hallás utáni lejegyez, 
memorizál 

x  x 

Az elméleti ismereteket alkalmazza a gyűjtött 
népzenei anyag feldolgozása során: népzenei 
dallam- és szöveglejegyzés, elemzés, rendszerezés, 
archiválás 

x x x 

A népzenei szakirodalom vonatkozó részeit 
folyamatosan feldolgozza 

x x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Néprajzi alapfogalmak (nép, nemzet, nemzetiség, 
etnikai csoportok, hagyomány, kultúra, közösségi 
hagyományozódás, variálódás, szóbeliség, éprajz, 
folklór, etnográfia, etnológia) helyes használata 

 x  

A tájegységek sajátos zenei nyelvezete 
létrejöttének néprajzi tényezői (történeti földrajz, 
életmód, etnikai, felekezeti viszonyok stb.) 

 x  

A néphagyomány, benne a népzene hagyományos 
gyakorlatának törvényszerűségei 

x x  

A néptánc, hangszeres és vokális népzene 
összefüggései, egymásra hatása 

x x  

A magyar vokális népzene legjellemzőbb hangsorai, 
azok szerepe a népdalstílusokban 

x  x 

A magyar népzene stílusai, stílusrétegei  x   
Népzenei rendszerezések, népdaltípusok és zenei 
jellemzőik 

x  x 

Az öt magyar népzenei dialektus és kistájaik 
földrajzi, stílusrétegekhez kapcsolódó zenei és 
szövegműfaji jellegzetességei (dallam, intonáció, 
ritmika, metrum, tempó, díszítés, stílusrétegek, 
műfajok, hangszeres zene, előadásmód, 
zenehasználat stb) 

x x x 

A változatképződés szerepe, tényezői és 
törvényszerűségei 

x x  

A népzenére jellemző variációs gyakorlat 
törvényszerűségei a dallam, a ritmika, a díszítés, a 
szöveg tekintetében 

x x x 

A magyar népi hangszerek története, osztályozása, 
típusai, földrajzi elterjedése, hangszertársulások 

x x  
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A magyar népzene jeles énekes és hangszeres 
egyéniségeinek, együtteseinek repertoárja, 
használati- és előadásmódja 

x x  

A tánctípusok zenei kíséret módjai, a harmonizálás 
típusai a népzenei gyakorlatban 

x  x 

A népzene és műzene kapcsolata, egymásra hatása x x  
A népzenei szakirodalom áttekintő ismerete x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Pontos zenei hallás-és intonációs készség x  x 
Ritmus- és tempóérzék x  x 
Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése x x  
Szakmai szöveg fogalmazása szóban és írásban x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Kitartás x x x 
Önállóság x x x 
Terhelhetőség x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Motiválhatóság x x x 
Irányíthatóság x x x 
Fogalmazó készség x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
Logikus gondolkodás x x x 
Áttekintő képesség x x x 
Információgyűjtés x x x 

 

208. N
épzeneelmélet- és történet tantárgy 227 óra/124 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

208.1. A tantárgy tanításának célja 
A népzenei elméleti tantárgy tanításának általános célja, hogy a növendék átfogó és összefüggő 
ismeretekre tegyen szert a magyar népzenei hagyomány énekes és hangszeres anyagában, 
dallamstílusaiban, néprajzi-népéleti kapcsolataiban, az énekes és hangszeres előadásmód 
kérdéseiben és a népzene földrajzi jellegzetességeiben. 
A népi hangszer, hangszeres népzene tekintetében célja: a népi hangszerek történetével, a 
hangszeres zenének a vokális zenétől eltérő vonásaival való megismerkedés. Továbbá betekintés 
nyújt a hangszeres magyar népzenei stílusokba, megismerteti a hangszeres zenei repertoár fő 
jellemzőit, a különbözőterületeken és etnikumok körében használt népi hangszereket. 
Fontos célja, hogy kiindulópontot nyújtson a Kárpát-medencében együtt élő népek 
hagyományos zenei kultúrájának megismeréséhez. 
 

208.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A Népzeneelmélet és - történet tárgy kapcsolódik a történe¬lem, a földrajz, a néprajz, a magyar 
és világirodalom, a klasszikus zene (zeneirodalom és zenetörténet), valamint a művészettörténet 
ismeretanyagához.  
Az idegen nyelvek segítik a kommunikációt, más népek kultúrájá¬nak megismerését, vele a 
mások iránti toleráns magatartás kialakí¬tását. Nélkülözhetetlenek a zenei szakkifejezéseknél.  



533 
 

A testnevelés-néptánc segít a fizikai erőnlét fejlesztésében, a fog¬lalkozási ártalmak (rossz 
tartás, rossz légzés stb.) kiküszöbölésé¬ben.  
A biológia, és a fizika közvetlen haszna a természet közvetlen meg¬ismerését jelentheti, hiszen a 
hangszerek alapanyagai fák, növények, míg a hangszerek hangadás módjai szoros 
összefüggésben állnak ze¬nei akusztikai tulajdonságaikkal. 
 

208.3. Témakörök 
208.3.1. A népzene gyűjtése és kutatásának története 

A zenei néphagyomány feltárása, gyűjtése, közlése, valamint a tudományos kutatás 
kialakulásának, történetének összefüggései: 
 - az 1815 előtti évszázadok dallamos népdalemlékei Pominócz¬kitól Kájonin keresztül 
Pálócziig; 
– a napóleoni háborúk végétől a szabadságharc végéig terjedő időszak 
dalgyűjteményei, az MTA gyűjtési felhívása és ennek eredményei (Almási, Tóth I., Kiss 
Dénes stb.); 
– az 1850-1890 közötti időszak eredményei, kéziratok és nyom¬tatott dalgyűjtemények 
(Szini, Füredi, Bartalus, Arany J. stb.); 
– a néprajzilag és zeneileg hiteles 1905 előtti gyűjtések, a fonográf bevonása (Kiss Áron, 
Vikár Béla, Sebestyén Gyula, Seprődi János stb.); 
– Kodály Zoltán és Bartók Béla tevékenysége  
– az 1945 utáni főbb kutatási eredmények: MNT, Lajtha, Jagamas, Almási, Kallós, 
Szenik, Bodor, Ág, Vargyas stb. munkássága; 
– korunk legfontosabb magyar népzenekutatói, kutatási területeik. 
A népzenegyűjtés módszerei, technikai eszközeinek fejlődése. 
A népzenei hangfelvételek archiválásának kérdései. 
A népzenei anyagközlés etnomuzikológiai, etikai szempontjai. 
Alapművek a Kárpát-medencei magyar népzenekutatásban (könyvek és hangzó népzenei 
kiadványok). 
 

208.3.2. Magyar népzenetörténet és stílusösszefüggései 
A népzenetörténet fogalma 
– Történelem előtti, archaikus réteg 
– Ugor kori ősréteg 
– Az ugor kori ősréteg továbbfejlődése a strófikus sirató stílus 
– A „nemzetek feletti ősréteg”: a pszalmodiáló stílus 
– Ótörök ősréteg: kisambitusú pentaton stílus 
– Ótörök ősréteg: a nagyívű, ereszkedő (pentaton) kvintváltó stílus 
– A középkori népzene 
– A 16-17. század népzenéje 
– A 18-19. század népzenéje 
– A 19-20. század népzenéje: az új stílus 
 
A témakör feldolgozásához ajánlott: Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet (Balassi Kiadó, 
Budapest, 1999.) című könyve és annak hangzó CD-melléklete 
 

208.3.3. A magyar népzene rendszerezése 
A összehasonlító népzenetudomány eredményei: 
Zenei stílusok, rétegek, hatások: 
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– kötetlen szerkezetű ütempáros, recitáló és egyéb dallamok rendszerezése 
– kötött vagy strófaszerkezetű dallamok rendszerezése 
A „Bartóki” három fő osztály: régi stílusok, új stílus, vegyes osztály (régies népi réteg, 
műzenei és európai átvételek stb. 
A „Kodály-rend” 
A „Járdányi-rend” 
A „Dobszay-Szendrei” Típusrend 
A zeneanyag földrajzi tagozódása, fő- és aldialektusok Bartók, Domokos Pál Péter szerint 
A zeneanyag függőleges tagozódása egy-egy falun belül 
A strófikus dallamok elemzési szempontjai (hangsor, ritmika, sorszerkezet, kadenciaképlet, 
ambitus, dallamvonal stb.)  
 
Ajánlott irodalom: Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Hagyományok Háza, Budapest, 
2010.) és hangzó CD- vagy DVD-melléklete 
 

208.3.4. A magyar népi hangszerek és hangszeres népzene 
A népi hangszer fogalma 
A hangszeres zene, illetve a hangszeres népzene fogalma 
A hangszeres népzene funkciói – különös tekintettel a magyar néphagyományon belüli 
szerepükre 
A nemzetközi és hazai kutatástörténeti előzmények általános vázolása (Mahillon, Curt 
Sachs, Erich von Hornbostel, Vikár Béla, Bartók Béla, Sárosi Bálint, Tari Lujza, Pávai István) 
A hangszerek osztályozása: az idiofon hangszerek, a membranophon, hangszerek, a 
chordofon hangszerek, az aerofon hangszerek a magyar néphagyományban nemzetközi 
kitekintéssel 
Hangszer-együttesek a magyar népzenében 
A tanult hangszerek kie¬melkedő játékosai a néphagyományban 
A tanult hangszerek, hangszer-együttesek előfordulása a magyar nyelvterületen. 
A zenészek rétegzettsége: professzionisták és amatőrök; a paraszt¬zenészek és a 
cigányzenészek szerepe. 
 
Ajánlott irodalom: 
Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. (Planétás Kiadó, Budapest, 1999.) és 
hangzó CD-melléklete 
Sárosi Bálint: Hangszeres népzenei hagyomány. (Balassi Kiadó, Budapest, 2008.) és hangzó 
CD-melléklete 
 

208.3.5. A vokális népzene műfajai 
A népi líra, történeti rétegei, a népdal fogalma, jellegzetességei. 
A népi epika fogalma, történeti rétegei, műfajai. 
A dramatikus népköltészet fogalma, jellemzői, főbb megnyilvánu¬lási formái. 
A népköltészet és a műköltészet kölcsönhatása, a népköltészet stílusváltásai; félnépi 
alkotások; folklorizmus, folklorizáció. 
A népdaléneklés alkalmai. 
 
Ajánlott irodalom: 
Magyar néprajz V. Foklór 1. Népköltészet (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.) 
 



535 
 

208.3.6. A hagyományos előadásmód kérdései a népzenében 
A magyar népzene előadásmódja kialakulásának és változásának tényezői, összetevői: 
– A határozott kötődésű dallamok hordozó-alkalmai; fő csoportjai: az emberélet 
fordulói, a naptári ünnepek, bizonyos munkák, tevékenységek, vallási kötődésű énekek, 
híradás– jeladás, egyéb alkalmak (történet dallal, hangszeres elő- köz- utójáték figurák stb.) 
– Alkalomhoz félig kötött dallamok: táncdarabok, utánzók, paródiák, stb. 
– Kötetlen zenealkalmak; tilalom és szabadság íratlan törvényei az emberélet, az 
esztendő, a családi és egészségi állapot függvényében 
– dallam és szöveg kapcsolata, dallam és hangszer kapcsolata 
– Előadásmód, hangvétel, énekes díszítés és hangszeres cifrázás, hangszeres 
kíséretmód 
– Változatképződés; ép és romlott változatok alakulása 
Ajánlott irodalom: 
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Planétás Kiadó, Budapest, 2006.) és hangzó CD-
melléklete 
 

208.3.7. Népzene és műzene kapcsolata 
A magyar népzene szerepe a 20-21. századi európai műzenében  
A magyar példa világjelentősége. A népzene Bartók Béla és Kodály Zoltán, Lajtha László, 
Bárdos Lajos és mások műveiben 
Népi hangszerek a klasszikus zenében. 
A survival és revival (zenei folklorizmus) jelenségei 
 

208.3.8. Kitekintés Kárpát-medencében élő népek hagyományos zenei kultúrájára 
A hagyományos zenei kultúrák általános zenei jelenségeinek (hangsorok, ritmika, lüktetés, 
funkciók, műfajok, formai megoldások stb.) bemutatása példák segítségével. 
 

208.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

208.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

209. N
éprajz tantárgy 170 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

209.1. A tantárgy tanításának célja 
A néprajz tantárgy tanításának általános célja, hogy minden növendék ismerje meg hazánk, 
népünk, kulturális örökségünk leginkább jellemző sajátosságait. 
Összefüggésében lássa a magyar népzenét létrehozó magyar paraszti kultúra jelenségeit 
földrajzi, történeti, társadalmi vonatkozásban egyaránt. 
Célja továbbá, hogy 
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- sajátíttassa el azokat az ismereteket, gyakoroltassa azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld jobb megismeréséhez, a haza és 
népei megbecsüléséhez és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek;  
-  ismertesse fel a növendékkel, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek hordozója, 
ezért ismerete az általános műveltséghez is szükséges; 
- tudatosítsa a növendékben, hogy mindenkinek először a saját hagyományait, nemzeti 
értékeit kell megismernie, elsajátítania, hogy azután másokét is; 
- alapozza meg és mélyítse el a nemzeti önismeretet, a nemzet¬tudatot, a tevékeny 
hazaszeretetet; 
- ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak és történelmi emlékeinek 
felfedezésére, hogy a múlt tisztelete, a szülőföld szeretete, a hozzávaló kötődés erősödjék a 
növendékekben. 
 

209.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A rendszerezett néprajzi ismeretek a közismereti tantárgyak közül a történelemhez, 
irodalom¬történethez, földrajzhoz, művészettörténethez kapcsolódnak. Ezek együttesen 
biztosítják a növendékek adott életkori szintjéhez igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot. 
A néprajz oktatása eredményeként a növendékek az órákon szerzett ismereteket beépítik a 
szakelméleti és gyakorlati órákon szerzett tudásukba, tapasztalataikba. 
 

209.3. Témakörök 
209.3.1. Néprajzi alapvetés 

Néprajzi alapfogalmak (nép, nemzet, nemzetiség, etnikai csoportok, hagyomány, kultúra, 
közösségi hagyományozódás, variálódás, szóbeliség, néprajz, folklór, etnográfia, etnológia) 
meghatározása 
A magyar nép táji-történeti tagolódása; etnikai csoportok, néprajzi tájak, határon túli 
magyarok; nemzetiségek, szomszédaink. 
 

209.3.2. Kutatástörténet, szakirodalmi alapvetés 
A néprajztudomány vázlatos története. 
A legfontosabb hazai gyűjtemények és intézmények. 
A legfontosabb megjelent kézikönyvek. 
 

209.3.3. Társadalomnéprajz 
A magyar parasztság társadalmi helyének történelmi okai; a hagyo¬mányos magyar paraszti 
társadalomban az egyén és közösség, a közösség és a társadalom viszonya. 
A hagyományos paraszti társadalom rétegei; alá- és fölérendeltségi viszonyok.  
A nemek és korcsoportok szerinti szerep- és munkamegosztás a hagyományos paraszti 
életben. 
 

209.3.4. Tárgyi kultúra 
A gyűjtögetés, zsákmányolás szerepe a népi gazdálkodásban 
Földművelés 
Állattartás, pásztorélet 
Népi táplálkozás 
Település és népi építészet 
Kézművesség és díszítőművészet 
Népviseletek 
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209.3.5. Folklór 

A népszokás fogalma, típusai, összefüggései a néphittel, népi vallásossággal. 
Az emberi élet fordulóihoz, a jeles napokhoz, a gazdasági élethez kötődő népszokások.  
Népköltészet:  
– A népi líra, történeti rétegei, a népdal fogalma, jellegzetességei. 
– A népi epika fogalma, történeti rétegei, műfajai. 
– A dramatikus népköltészet fogalma, jellemzői, főbb megnyilvánulási formái. 
– A népköltészet és a műköltészet kölcsönhatása, a népköltészet stílusváltásai; félnépi 
alkotások; folklorizmus, folklorizáció. 
Néptánc 
– A magyar néptánc történeti és stílusrétegei. 
– A régi és új magyar táncstílus szemelvényeinek megismerése. 
– A tánc hagyományozódása, alkalmai, a táncrend fogalma, táncszók. 
 

209.3.6. Hon- és népismeret 
Tanulmányi kirándulások: népi műemlékek, helyi gyűjtemények, tájházak, múzeumok 
látogatása. 
Bevezetés a néprajzi gyűjtőmunkába. 
A lakóhely története, a helyi hagyományok megismerése, ápolása. 
Lehetőség szerint részvétel különböző honismereti, néprajzi, nép¬zenei és néptánc 
táborokban, kézműves foglalkozásokon. 
Folklórrendezvények látogatása és megbeszélése (pl. táncházak, táncháztalálkozó,  
„Mesterségek Ünnepe” stb.). 
 

209.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

209.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

210. N
épzenei lejegyzés tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

210.1. A tantárgy tanításának célja 
A Népzenei lejegyzés a Népzeneelmélet és történet, valamint a Főtárgy és Kamarazene 
legfontosabb kiegészítője. Célja, hogy a növendék a magyar népzenei hagyomány énekes és 
hangszeres anyaga elemző lejegyzésének alapelveit, jelrendszerét, gyakorlatát elsajátítsa, ezzel 
is segítse énekes, hangszeres tevékenységét. 
Alapja a zenei írás-olvasásban való jártasság, a zenei hallás, ritmusérzék, tempóérzék, melynek 
további fejlesztésében a tantárgy jelentős szerepet kap. 
A Népzenei lejegyzés gyakorlatában a magyar népzene elméletének megismerése, valamint az 
énekes és hangszeres repertoár gyakorlása közben elemző módon kap képet a magyar népzene 
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dallamstílusai, stílusrétegei, népdaltípusai, a magyar népzene földrajzi jellegzetességeiben 
valamint azok előadásmódja rögzítésének kérdéseiben. 
 

210.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A Népzenei lejegyzés tárgy szorosan kapcsolódik a Népzeneelmélet- és történet, Néprajz, 
Főtárgy, Kamarazene, Szolfézs, Zeneelmélet anyagához, valamint egyéb közismereti 
tartalmakhoz: történelem, földrajz, nyelvtan, irodalom. 
Az idegen nyelvek segítik a kommunikációt, más népek kultúrájának megismerését, vele a mások 
iránti toleráns magatartás kialakítását. Nélkülözhetetlenek a zenei szakkifejezéseknél.  
A testnevelés-néptánc segít a fizikai erőnlét fejlesztésében, a foglalkozási ártalmak (rossz tartás, 
rossz légzés stb.) kiküszöbölésében. 
 

210.3. Témakörök 
210.3.1. A népzenei lejegyzés története és funkciói 

A dallamlejegyzés zenetörténeti előzményei  
A népzenei lejegyzések kezdetei és fejlődése a vokális és hangszeres népzenében 
A népzenei lejegyzés funkciói a tudományban, az előadóművészetben és az oktatásban. 
 

210.3.2. A népzenei lejegyzés jelrendszere 
A népzenei lejegyzések elemei a vokális és hangszeres népzenében: 
- dallam, 
- ritmus, 
- tempójelzések, 
- díszítések, 
- népdalszövegek. 
A parlando-rubato dallamok lejegyzésének kérdései 
A táncdallamok lejegyzésének kérdései 
Az előadásmódbeli utasítások jelzésének lehetőségei a vokális és különféle hangszerek 
repertoárjának lejegyzésében 
A dallam- és szövegváltozatok lejegyzésének lehetőségei 
A népzenei partitúra készítésének alapelvei, szabályai, jelrendszere 
 

210.3.3. Vokális népzenei felvételek lejegyzése 
A magyar nyelvterület népzenei dialektusaiból reprezentatív igénnyel válogatott népdalok 
autentikus népzenei felvételekről történő részletes lejegyzése a népzenei lejegyzés 
tudományos szabályainak és jelrendszerének alkalmazásával. 
 

210.3.4. Hangszeres népzenei felvételek lejegyzése 
A magyar nyelvterület népzenei dialektusaiból reprezentatív igénnyel válogatott hangszeres 
dallamok autentikus népzenei felvételekről történő részletes lejegyzése a népzenei 
lejegyzés tudományos szabályainak és jelrendszerének alkalmazásával. 
 

210.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

210.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
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211. Z
enetörténet tantárgy 67 óra 
 

211.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a Zenetörténet tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga 
letételének. Minden részlet: Zenetörténet tantárgy. 
 

211.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

211.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

211.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

212. N
épzeneelmélet- és történet tantárgy 67 óra 
 

212.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a Népzeneelmélet- és történet tantárgynál kifejtett 
tartalmak alapos elsajátítására szolgálnak, elengedhetetlen feltételei a sikeres ágazati szakmai 
érettségi vizsga letételének. Minden részlet: Népzeneelmélet- és történet tantárgy. 
 

212.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

212.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

212.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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213. K
amara tantárgy 67 óra 
 

213.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a Kamara tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Elengedhetetlen feltételei a szakirányú egyetemi felvételinek és a 
sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. Minden részlet: Kamara tantárgy. 
 

213.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

213.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

213.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

214. T
árshangszer tantárgy 67 óra 
 

214.1. A tantárgy tanításának célja 
Az ebben a modulban megvalósuló órák a Társhangszer tantárgynál kifejtett tartalmak alapos 
elsajátítására szolgálnak. Elengedhetetlen feltételei a szakirányú egyetemi felvételinek és a 
sikeres ágazati szakmai érettségi vizsga letételének. Minden részlet: Társhangszer tantárgy. 
 

214.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

214.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

214.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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2.167. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 

XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET 

ágazathoz tartozó 

54 212 09 - TÁNCOS II. - (NÉPTÁNCOS SZAKMAIRÁNY) 
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező 

mellék-szakképesítéssel) 

 

 
I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

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

 
valamint 

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

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

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

alapján készült. 
 
 
II. A szakképesítés alapadatai 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09 
Szakképesítés megnevezése: Táncos II. (Néptáncos) 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészetek, közművelődés, kommunikáció 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
Elméleti képzési idő aránya: 20% 
Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 120 óra, a 11. évfolyamot 
követően 40 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 80 óra. 
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A szakmai gyakorlat megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat 
időszakában is. Pl. hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, 
művésztelepek, valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai 
diákcsere formájában is. 
 
 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
Bemeneti kompetenciák: — 
Szakmai előképzettség: — 
Előírt gyakorlat: — 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 
IV. A szakképzés szervezésének feltételei 
 
Személyi feltételek 
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 
 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Projektmenedzsment 

Közgazdász, közgazdásztanári, 
művelődésszervező, művészetmenedzsment 
felsőfokú vagy felsőfokú végzettség és 
akkreditált projektmenedzseri tanúsítvány és 
projektmenedzsment gyakorlat 

Rendezvényszervezés 

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

Repertoár gyakorlat 
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett 
diplomával is tanítható 

Előadó-művészeti gyakorlat 
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett 
diplomával is tanítható 

Néptánc 
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett 
diplomával is tanítható 

 
Tárgyi feltételek 
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 
 
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 
A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 
tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 
évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 
első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 
összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 
szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
 
 
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  120 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.    40 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2609 óra 

 
Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 
72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 
programjában kell rendelkezni. 
 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

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

Ögy.      80 óra 

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

Összesen: 2157 óra 

 
(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 
követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 
közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága 
miatt keletkezik!) 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Táncos II. szakképesítés 
(szakmairány 
megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
hetek száma 36 36 36 31 31 
Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés óraszáma 
hetente 

8 12 5 6 31 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés óraszáma 

0 0 6 6 - 

A szakképesítésre 
fordítható óraszám hetente 

8 12 11 12 - 

A szakképesítésre 
fordítható éves óraszám  

288 432 396 372 961 

Szakképesítési  óraszám 
összesen  9-12. évfolyam: 

1488 0 

képzési óraszám összesen           
13. évfolyam: 

0 961 

összevont gyakorlat 160  

képzési óraszám összesen                 
9-13. évfolyam: 

2609 
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NAT művészet 
óra hetente 

0 0 1  0  - 

szabad sáv 
hetente 

5 4 3 3  

testnevelés 
órák terhére 
fordítandó 
szakmai órák 
száma hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten 
szakmai 
képzésre 
fordítható 
összes óraszám 
hetente 

18 21 20 20   

 
A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos 
képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és  a 
közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák.   A kerettanterv a szabad 
időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg. 
A testnevelés órán szerezhető baleseti veszélyeztetettség a Táncos szakképesítést tanuló gyermekek 
pályájára negatív hatással lehet. Esetükben a fő cél, a mindennapos testnevelés a szakképesítés 
tartalmából adódóan biztosított. 
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A 9-12. évfolyamon a heti 5 testnevelés óra a Néptánc tantárgy oktatására fordítható. Ennek 
megfelelően a 10725-16 azonosító számú Néptánc megnevezésű szakmai követelménymodul 
Néptánc tantárgyának heti óraszámai 5 órával kiegészítendő. 
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1. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

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

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

A fő szakképesítésre vonatkozó: 
Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

5 13 5 16 
120 

4 16 
40 

4 16 6,5 25,5 18 61 
80 

6,5 25,5 

Összesen 18 21 20 20 32 79 32 

11499-12 
Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

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

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10722-16 Előadó-művészeti 
tevékenység 

Klasszikus balett alapjai fő szakképesítés   4   4     4     4   4   16     4 

Tánctörténet fő szakképesítés 2   2     2     2   1   8     1   

10725-16 Néptánc 

Néprajz/táncfolklorisztika fő szakképesítés 1   1     1     1   1   4     1   

Zeneismeret fő szakképesítés 2   1               1   3     1   

Művészettörténet fő szakképesítés     1                   1         

Molnár-technika fő szakképesítés                       1,5         1,5 

Táncjelítás fő szakképesítés                     1         1   

Moderntánc fő szakképesítés                       2         2 

Társastánc tantárgy fő szakképesítés                       2         2 

Repertoár gyakorlat  fő szakképesítés                       6         6 
Előadó-művészeti 
gyakorlat  fő szakképesítés   2   4               2   6     2 
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Néptánc fő szakképesítés   2   3     2     2   6   9     6 

Színészmesterség fő szakképesítés                       2         2 

11888-16 Előadóművészeti 
alapismeretek 

Előadó-művészet történet 

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

          1     1                 

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

            2     2               

Előadó-művészeti  előadás 
gyakorlat  

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

            1                     

11887-16 Kulturális program és 
projekt szervezése 

Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

          1                       

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

            1     1               

Rendezvényszervezés 

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

                1                 

Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51 345 05 
Előadóművészeti 

program és 
projektszervező  

                  1               

Ágazati szakmai kompetenciák 
erősítése 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése fő szakképesítés   5   5   1 10   1 10     2 30       

 
A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

    

9. 10. 11. 12. 

Sz
ak

gi
m

ná
ziu

m
i k

ép
zé

s  
9-

12
. o

. ö
ss

ze
s ó

ra
sz

ám
a  

Ne
m

 a
 fő

sz
ak

ké
pe

sít
és

re
 

fo
rd

íta
nd

ó 
ór

ak
er

et
 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9-
12

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a  

5/13. 

Fő
sz

ak
ké

pe
sít

és
  

9 -
13

. o
. ö

ss
ze

s ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A 
ké

t é
vf

ol
ya

m
os

 sz
ak

ké
pz

és
 

ös
sz

es
 ó

ra
sz

ám
a 

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

A 
fő

 sz
ak

ké
pe

-
sít

és
re

 vo
na

tk
oz

ó:
 Összesen 

A 
ta

nt
ár

gy
 

ka
pc

so
ló

dá
sa

 180 468 180 576 
120 

144 576 
40 

124 496 

3146 402 2744 

201 790 

3735 

648 2196 
80 

201 790 

3835 

Összesen 648 756 720 620 991 2844 991 
Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 829 óra (21,3%) 

  
849 óra (21,7%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) öt évfolyamos képzés egészében: 2906 óra (78,7%) 2986 óra (78,3%) 

11
49

9-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 II
.  Foglalkoztatás II. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 
Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

11
49

8-
12

 
Fo

gl
al

ko
zt

at
ás

 I.
 (é

re
tts

ég
ire

 
ép

ül
ő 

ké
pz

és
ek

 e
se

té
n)

 Foglalkoztatás I. 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói szókincs                     0 23   23 0 0   23 0 23 
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10
72

2 -
16

 E
lő

ad
ó-

m
űv

és
ze

ti 
te

vé
ke

ny
sé

g  

Klasszikus balett alapjai 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 144 0 144   0 144   0 124 556 
0 556 

0 124 680 0 576   0 124 700 

Klasszikus balett alapjai I.   144                 144     144 0 144   0 0 144 

Klasszikus balett alapjai II.       144             144     144 0 144   0 0 144 

Klasszikus balett alapjainak 
elmélyítése I.             144       144     144 0 144   0 0 144 

Klasszikus balett alapjainak 
elmélyítése II.                   124 124     124 0 144   0 0 144 

Klasszikus balett gyakorlat                     0   124 124 0 0   0 124 124 

Tánctörténet 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

72 0 72 0   72 0   62 0 278 0 278 31 0 309 288 0   31 0 319 

A tánc keletkezésétől a 
reneszánsz táncok világáig 72                   72     72 72 0   0 0 72 

Az udvari balett 
kialakulásától a reformkori 
magyar táncéletig 

    72               72     72 72 0   0 0 72 

A romantika 
másodvirágzásától az 
újítókig 

          72         72     72 72 0   0 0 72 

20. század első felének 
táncélete                 62   62     62 72 0   0 0 72 

Kitekintés a 20. század 
második felének 
táncéletére 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 
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10
72

5 -
16

 N
ép

tá
nc

 

Néprajz/táncfolklorisztika 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

36 0 36 0   36 0   31 0 139 
0 139 

31 0 170 144 0   31 0 175 

A magyar néprajz alapjai 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Táncfolklorisztikai 
alapismeretek     36               36     36 36 0   0 0 36 

A magyar nép táji-történeti 
tagozódása           36         36     36 36 0   0 0 36 

A magyar nép táncainak 
csoportosítási lehetőségei                 31   31     31 36 0   0 0 36 

A vizsgatevékenység 
előkészítése                     0 31   31 0 0   31 0 31 

Zeneismeret 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 72 0 36 0   0 0   0 0 108 0 108 31 0 139 108 0   31 0 139 

Zeneelmélet-Zenetörténet 72                   72     72 72 0   0 0 72 

Népzene     36               36     36 36 0   0 0 36 
Népzene                     0     0 0 0   0 0 0 
Népzene                     0     0 0 0   0 0 0 
Népzene                     0 31   31 0 0   31 0 31 
Művészettörténet 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 36 0   0 0   0 0 36 0 36 0 0 36 36 0   0 0 36 

Művészettörténeti és 
esztétikai alapfogalmak     4               4     4 4 0   0 0 4 

Az őskor és az ókor 
művészetéről     6               6     6 6 0   0 0 6 

A középkor művészetéről     8               8     8 8 0   0 0 8 

Az újkor művészetéről     10               10     10 10 0   0 0 10 

A jelenkor művészetéről     8               8     8 8 0   0 0 8 
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Molnár-technika 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 46 46 0 0   0 46 46 

Egyensúly gyakorlatok                     0   12 12 0 0   0 12 12 

Forgáselőkészítő és forgás 
gyakorlatok                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Ugrás előkészítés és 
ugrások                     0   15 15 0 0   0 15 15 

Kombinációk                     0   9 9 0 0   0 9 9 
Táncjelítás 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 0 0   31 0 31 

A tánclejegyzés 
alapfogalmai és rendszere                     0 15   15 0 0   15 0 15 

A tánclejegyzés leolvasási 
gyakorlata                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Moderntánc 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 62 62 0 0   0 62 62 

Kortárs moderntánc alapjai 
I.                     0   15 15 0 0   0 15 15 

Kortárs moderntánc alapjai 
II.                     0   16 16 0 0   0 16 16 

Kortárs moderntánc alapjai 
III.                     0   31 31 0 0   0 31 31 

Társastánc tantárgy 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

Latin és standard táncok 
alapjai 
Divattáncok alapjai 

                    0   62 62 0 0   0 62 62 

Repertoár gyakorlat  

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 186 186 0 0   0 186 186 

Műsor összeállítási 
gyakorlat                     0   62 62 0 0   0 62 62 

Jelmez és kellékhasználati 
gyakorlat                     0   124 124 0 0   0 124 124 
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Előadó-művészeti 
gyakorlat  

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 72 0 144   0 0   0 0 216 
0 216 

0 62 278 0 216   0 62 278 

A képzés során tanult 
koreográfiák gyakorlása és 
bemutatása  

  54                 54     54 0 54   0 0 54 

Jelmez és kellékhasználati 
gyakorlat   18                 18     18 0 18   0 0 18 

A képzés során tanult 
koreográfiák gyakorlása és 
bemutatása 

      108             108     108 0 108   0 0 108 

Jelmez és kellékhasználati 
gyakorla       36             36     36 0 36   0 0 36 

A képzés során tanult 
koreográfiák gyakorlása és 
bemutatás 

            0       0     0 0 0   0 0 0 

Jelmez és kellékhasználati 
gyakorla             0       0     0 0 0   0 0 0 

A képzés során tanult 
koreográfiák gyakorlása és 
bemutatá 

                  0 0     0 0 0   0 0 0 

A képzés során tanult 
koreográfiák gyakorlása és 
bemutatá 

                    0   62 62 0 0   0 62 62 

Néptánc 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 72 0 108   0 72   0 62 314 0 314 0 186 500 0 324   0 186 510 

Tánctechnikai képzés, 
készség,- képesség 
fejlesztés 

                    0     0 0 0   0 0 0 

A Nyugati dialektus táncai   36                 36     36 0 36   0 0 36 
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A Középső Táncdialektus 
táncai   36                 36     36 0 36   0 0 36 

Tánctechnikai képzés, 
készség,- képesség fejleszté       36             36     36 0 36   0 0 36 

A Nyugati dialektus tánca       36             36     36 0 36   0 0 36 

A Keleti táncdialektus 
táncai       36             36     36 0 36   0 0 36 

A Középső Táncdialektus 
táncai             36       36     36 0 36   0 0 36 

A Keleti táncdialektus 
tánca                     0     0 0 0   0 0 0 

Más népek táncai             36       36     36 0 36   0 0 36 

A Nyugati dialektus tánc                     0     0 0 0   0 0 0 

A Keleti táncdialektus 
tánca                   31 31     31 0 36   0 0 36 

Más népek táncai                   31 31   62 93 0 36   0 62 98 

A Keleti táncdialektus tánc                     0   124 124 0 0   0 124 124 

Színészmesterség 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 62 62 0 0   0 62 62 

Komplex készség,- 
képességfejlesztés                     0   31 31 0 0   0 31 31 

Színészmesterség, 
testbeszéd és színpadi 
mozgás 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 
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11
88

8 -
16

 E
lő

ad
óm

űv
és

ze
ti 

al
ap

ism
er

et
ek

 

Előadó-művészet történet 

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 0 0 0 0   36 0   31 0 67 

67 0 
0 0 67 0 0   0 0 0 

Előadó- művészeti 
történeti ismeretek, 
Műelemzés-Kép- és 
hangfelvételek 
megtekintése, 
meghallgatása 

          36     31   67     67 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
program- és 
projektszervezés 
gyakorlata 

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 0 0 0 0   0 72   0 62 134 

134 0 

0 0 134 0 0   0 0 0 

Az előadó-művészeti 
előadások legjellemzőbb 
helyszínei. Az előadó-
művészeti előadások 
technikai alapismerete 

            72     62 134     134 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti előadás 
gyakorlat  

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 

és
 p

ro
je

kt
sz

er
ve

ző
  

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Előadó-művészeti 
előadások stílusainak 
gyakorlata, Forgatókönyv 
készítés gyakorla 

            36       36     36 0 0   0 0 0 
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11
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 K
ul
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gr

am
 é

s p
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zé
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Projektszervezés és 
projektmenedzsment  

51
 3

45
 0

5  
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

A projekt jellemzői, 
projektciklus-
menedzsment, 
Programozás, azonosítás, 
tervezés, Megvalósítás és 
kontroll 
Értékelés és zárás 

          36         36     36 0 0   0 0 0 

Projekttervezés és 
projektmenedzsment 
gyakorlata  

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 0 0 0 0   0 36   0 31 67 

67 0 

0 0 67 0 0   0 0 0 

A projektmunka 
gyakorlata, A projektet 
támogató szoftverek 
használata 
Pályázatírás 

            36     31 67     67 0 0   0 0 0 

Rendezvényszervezés 

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Rendezvénytípusok és 
feltételek, 
Jogi alapok, 
Rendezvényi költségvetés 
készítés, 
Közönségkapcsolat és 
marketing-kommunikáció 

                31   31     31 0 0   0 0 0 
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Rendezvényszervezés 
gyakorlata  

51
 3

45
 0

5 
El

őa
dó

m
űv

és
ze

ti 
pr

og
ra

m
 é

s 
pr

oj
ek

ts
ze

rv
ez

ő 
 0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Forgatókönyvírás, 
Költségvetés készítése, 
Közönségkapcsolat és 
médiakommunikáció 
gyakorlata 

                  31 31     31 0 0   0 0 0 

Ág
az

at
i s

za
km

ai
 k

om
pe

te
nc

iá
k 

er
ős

íté
se

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő
 sz

ak
ké

pe
sít

és
 

0 180 0 180   36 360   31 310 1097 
0 1097 

0 0 1097 72 1080   0 0 1152 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése           36 180       216     216 36 180   0 0 216 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése                 31 155 186     186 36 180   0 0 216 

Párhuzamos oktatás 
esetén felhasználható 
óraszámok: 
Óraszámok alakulása 40 
órás héttel, a közismereti 4 
vagy 5 órás szabad sáv 
ajánlott és a heti 5 
testnevelés óra 
felhasználásával, valamint 
a NAT művészeti óra 
ajánlott felhasználásával 

  180   180     180     155 695     695 0 720   0 0 720 
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3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 
 
 

51 345 05 
Előadóművészeti program és projektszervező  402 óra 

 
Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 II

.  

FELADATOK 
Munkaviszonyt létesít x 
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 
Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 
Vállalkozást hoz létre és működtet x 
Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 
Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 
munkavállaló felelőssége 

x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) x 

Álláskeresési módszerek x 
Vállalkozások létrehozása és működtetése x 
Munkaügyi szervezetek x 
Munkavállaláshoz szükséges iratok x 
Munkaviszony létrejötte x 
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 
nyugdíjbiztosítási összefüggései 

x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei 
és lehetőségei  

x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 
pályaválasztási tanácsadás)  

x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 
Elemi szintű számítógép használat x 
Információforrások kezelése x 
Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Önfejlesztés x 
Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 
Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 
Információgyűjtés x 

 

 
1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 
 

214.5. Témakörök 
214.5.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 
költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 
munkavállalói biztosíték). 
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 
munkaidő, pihenőidők, szabadság. 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 
turisztikai idénymunka és alkalmi munka).  
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 
iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 
 

214.5.2. Munkaviszony létesítése 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 
elállás szabályai, próbaidő. 
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 
kiadandó dokumentumok. 
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 
munkaviszony. 
 

214.5.3. Álláskeresés 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 
és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 
Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 
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214.5.4. Munkanélküliség 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 
szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 
kiemelten a munkaközvetítés. 
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 
főbb szabályai 
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének 
felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal 
feladatai).  
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 
mobilitási támogatások). 
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 
megszüntetésének szabályai. 
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
 

1.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
 

1.4. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 
kompetenciák: 

  

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás
 I.

 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   
bemutatkozik (személyes és szakmai 
vonatkozással) 

x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 
kitölt 

x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 
állásinterjún részt vesz  x 
munkakörülményekről, karrier lehetőségekről 
tájékozódik 

x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 
együttműködés melletti munkát végez 

x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések 
megértése, használata 

x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   
szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, 
felépítése 

x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 
illetve válaszai 

x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 

x 

a munkakör alapkifejezései x 
SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen 
nyelven 

x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 
feltett kérdések megértése, illetve azokra való 
reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
Nyelvi magabiztosság x 
Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 
Analitikus gondolkodás x 
Deduktív gondolkodás x 

 

 
2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 
eredményesen és hatékonyan részt venni. 
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 
bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 
kitölteni. 
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 
történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 
készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 
Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 
kompetenciafejlesztés. 
 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 
 

2.3. Témakörök 
2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 
begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 
okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 
adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 
állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 
használva az igeidő egyeztetést.  
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 
képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 
értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 
idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 
A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 
mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 
kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 
bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 
jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 
tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 
biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 
elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún 
megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon 
feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 
használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 
amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 
tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 
 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
 



568 
 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 
nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 
alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 
kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, 
és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 
képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási 
témakörök elsajátítása során valósul meg.  
Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 
- napi tevékenységek, aktivitás 
- lakás, ház 
- utazás,  
- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 
során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 
A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni 
kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 
célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 
illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 
Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 
közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 
munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 
hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 
 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 
zajlik. 
 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

10725-16 azonosító számú 

Néptánc 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10725-16 azonosító számú Néptánc. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK            
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályokat   
x x x x x x x x x x x 

A jelmezeket, kellékeket, díszleteket igényesen, 

rendeltetésszerűen használja      
     x x x x x x 

Néprajzi ismereteket, táncfolklorisztikát tanul, s 

megszerzett ismereteit alkalmazza   
x       x x x  

Tánctörténetet tanul, s megszerzett ismereteit 

alkalmazza                  
x  x x    x x x x 

Bemelegítő, készség-, képességfejlesztő 

gyakorlatokat végez 
   x  x x x x x x 

A klasszikus balett tréningjének alapszintű rúd, 

közép, ugrás és forgás kombinációit végzi 
     x      

A modern és kortárs tánc technikák alapszintű 

tréningsorait és kombinációit végzi 
     x      

Magyar és más népek néptánc motívumait ismeri, 

azokat a feladatnak megfelelően kombinálja 
   x    x x x  

A néptánc stilisztikai elemit és azok 

szabályrendszerét alkalmazza 
       x x x  

Akrobatikus elemeket és kombinációkat végez    x  x      

Színészmesterséget tanul és végez      x x x x x x 

Repertoárpróbán vesz részt  x          

Zenetörténeti és zeneelméleti, népzenei 

alapismerteket tanul, s megszerzett ismereteit 

alkalmazza 

           

Táncelőkészítő, készég,- képességfejlesztő 

gyakorlatokat végez 
   x  x x x x x  

Improvizál       x x x x  

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát figyelembe 

véve gyakorlatot szerkeszt és végez 
   x x x x x x x  

Szakkifejezések jelentését ismeri, azokat helyes 

kiejtéssel alkalmazza 
 x  x x x x x x x x 

Órákon, próbákon fegyelmezetten vesz részt x x x x x x x x x x x 

A színpadbejáráson fegyelmezetten vesz részt      x x x x x x 

Fizikálisan és mentálisan színpadképessé teszi 

magát 
 x    x x x x x x 

Bemelegít, beénekel  x  x  x x x x x x 

Felkészülten vesz részt az előadásban      x x x x x x 

Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az 

előadókkal 
 x    x x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK            
Tánctörténeti ismeretek x x x x x x x x x x  

Néprajzi ismeretek, táncfolklorisztikai ismereteik x x x  x   x x x  

Bemelegítő, készség- és képességfejlesztő 

gyakorlatok 
 x  x  x x x x x x 

A klasszikus balett alapelemei, kombinációi      x      
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A modern és kortárs tánctechnikák alapelemei, 

kombinációi 
     x      

A magyar és más népek táncainak motívumai, azok 

kombinációi  
       x x   

Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak 

lépései, térformái és jellemző stílusjegyei 
           

A talajtorna egyszerűbb akrobatikus elemei és 

kombinációi 
     x    x  

A szerepformálás színpadi alaphelyzetei           x 

A színjátszás, színpadi viselkedés alapvető szabályai      x x x x x x 

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és 

nonverbális formái 
     x x x x x x 

A művészi kifejezőeszközök felhasználási 

lehetőségei 
 x    x x x x x x 

Színpadi igényű koreográfia vagy részlet, amely 

lehet szóló vagy kartáncosi feladat 
     x x x x x  

Zenetörténeti, zeneelméleti és népzenei 

alapismeretek 
 x    x x x x x x 

Az adott feladat pontos, technikailag és zeneileg 

egyaránt helyes végrehajtása 
   x x x x x x x  

Sémák improvizatív sorrendű alkalmazása, 

kreatívan új mozdulatok rögtönzése és alkalmazása 
   x x x x x x x  

Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete x x x         

A betanulás, gyakorlás folyamata a 

színpadképességig 
   x  x x x x x  

Jelmez-, kellék-, díszlet igényes, rendeltetésszerű 

használata 
x  x   x x x x x x 

A feladatvégzésre való ráhangolódás 

jelentőségének ismerete és alkalmazása 
x x x x x x x x x x x 

Folyamatos koordináció jelentőségének ismerete 

és alkalmazása 
   x x x x x x x x 

A különböző táncstílusok jellemző stílusai, jellemző 

magatartásformái 
   x  x x x x x  

A koncentrált egyéni, páros és csoportmunka 

egymásra figyelő magatartásformájának 

jelentősége 

   x x x x x x x  

A motívumfűzések végrehajtási szabályainak 

ismerete  
   x x   x x x  

Alapvető beszédtechnikai ismeretek x x x     x x x x 

Az új szakmai törekvések ismerete a néptánc 

területén 
   x    x x x  

A folyamatos koordináció jelentősége, tudatossága    x x x x x x x  

A harmonikus kivitelezés módjai    x x x x x x x  

Néptánc, esetleg már technikákra épülő színpadi 

művek előadási képessége 
   x  x x x x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK            
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon 

történő kommunikáció 
x x x x x x x x x x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)    x x x x x x x x 

Készség szintű mozgásutánzás és mozgásmemória    x x x x x x x x 

Fejlett térérzékelés    x x x x x x x x 

Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez igazodó 

tempótartás 
 x  x x x x x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK            
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon 

történő kommunikáció 
x x x x x x x x x x x 
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Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)    x x x x x x x x 

Készség szintű mozgásutánzás és mozgásmemória    x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK            
Interperszonális rugalmasság x x x x x x x x x x x 

Empatikus készség x x x x x x x x x x x 

Irányíthatóság x x x x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK            
Kontroll (ellenőrző képesség) x x x x x x x x x x x 

Intenzív munkavégzés x x x x x x x x x x x 

Nyitott hozzáállás x x x x x x x x x x x 

 

3. Néprajz/Táncfolklorisztika tantárgy 170 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A táncfolklorisztika, illetve a hozzá kapcsolódó néprajzi alapismeretek tantárgy célja és feladata az, 
hogy a gyakorlati foglalkozásokon elsajátított néptáncmotívikát a növendékek területileg ill. 
népcsoportok szerint tudják csoportosítani, valamint ismerjék meg néptáncaik fejlődéstörténetét, 
típusait.  
A növendékek ismerjék meg a néptánccal kapcsolatos népművészeti műfajokat, népszokásokat, az 
ünnepköröket! 
Az elmélet és a gyakorlat képe együttesen alakítsa ki azt a tudást, amit a tradíció korszerű 
értelmezésében a néptánc jelent. 
A jelölt ismerje:- a néprajz fogalmát, történetét, irányzatait- a népművészeti műfajokat, különös 
tekintettel a néptánccal kapcsolatosokra- a magyar nép táji-történeti tagozódását- ünnepköreinket, 
azok szokásvilágát- táncdialektusaink jellemzőit, táncait- táncaink történeti rétegződését 
A jelölt legyen képes:- táncfolklorisztikai, illetve néprajzi alapismereteit alkalmaznitánctevékenysége 
során 

 
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Minden a néptánccal kapcsolatos tantárgy szoros kapcsolatban van ezzel a tárggyal, hiszen a példák 
és a gyakorlatok anyagainak beazonosítása, rendszerbehelyezése e tantárgy segítségével történik.  
E tárgy alkotja azt a keretet, mely a néptánc tantárgyat a hozzá kapcsolódó egyéb tantárgyakkal 
keretbe foglalja, annak minden témakörével kapcsolatban van.  
Mindezek mellett a tantárgy kacsolatban van a népzenével, tánctörténettel, ill. a történelem, 
valamint a magyar irodalom tantárggyal is. 

 
3.3. Témakörök 

3.3.1. A magyar néprajz alapjai   
A néprajz értelmezése, részterületei 
Alapvető néprajzi kiadványok 
Legjelentősebb táncfolkloristáink, ill. alapvető táncfolklorisztikai kiadványok 
Etnogenezis, kultúránk helye Európában, életterünk 
Magyarság a Kárpát-medence nagy,- és kistájain 
Nép, paraszti tánc - néptánc 
Ünnepköreink, s azok szokásvilága. 
Az emberi élet nagy fordulóihoz fűződő szokások (születés, házasság, halál) táncos elemei 
A magyar népt táji-történeti tagozódásásnak okai 
A magyarsággal együttélő nemzetiségeink 
A határokon túli magyarság Európában 
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3.3.2. Táncfolklorisztikai alapismeretek    
Táncfolklorisztika a néprajztudományban 
A falu táncélete 
A tánc hagyományozódása 
Táncalkalmak 
Táncrendezés 
Táncillem - táncszók 
Táncrend 
Népélet - néptánc 
A magyar néptánc rendszerezési lehetőségei, Martin György és Pesovár Ernő rendszere alapján 
Alapvető táncfolklorisztikai szakkönyvek, lexikonok 
Általános ismeretek a folklór egyéb műfajairól 
A néptánc szerepe a közéletben 

 
3.3.3. A magyar nép táji – történeti tagozódása    

Kósa László-Filep Antal műveltségbeli különbségeken alapuló csoportosítása: 
etnográfiai (néprajzi) csoportok 
etnokulturális csoportok 
táji csoportok 
 
A Kárpát-medencében élő magyarság nagytájainak megismerése: 
Dunántúl 
Alföld 
Felföld 
Erdély (Moldva, Bukovina) 
 
A Kárpát– medencében élő magyarság tánc szempontjából nevezetes kistájai, etnográfiai, táji 
csoportjai. 

 
3.3.4. A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei    

Pesovár Ernő kronologikus csoportosítása 
A régi réteg táncai (régi stílusú táncok): 
körtáncok 
fegyvertáncok, eszközös pásztortáncok,  
régi férfitáncok (ugrós – legényesek) 
régi páros táncok (ugrós páros, küzdő karakterű páros, forgós-forgatós páros 
 
Az új réteg táncai (új stílusú táncok):  
verbunk (szóló-kötött) 

      csárdás (páros-hármas- kör) 
Martin György táncdialektusai 
1. Nyugati v. Dunai táncdialektus 
2. Középső v. Tiszai táncdialektus 
3. Keleti v. Erdélyi táncdialektus 

 
3.3.5. A vizsgatevékenység előkészítése    

A 9-12. évfolyamon tanultak ismétlése 
A néprajzi és a táncfolklorisztikai ismeretek rendszerezése 
A hiányosságok pótlása 
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységéhez szükséges témakörök összegzése 
A vizsga szóbeli vizsgatevékenységének imitálása 
A vizsgán használandó vagy használható segédanyagok (könyvek, albumok, tárgyak, térképek, stb) 
számbavétele 
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3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Audió és vizuális eszközökkel, projektorral felszerelt szaktanterem 
 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

4. Zeneismeret tantárgy 108 óra/175 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

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

 
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneismeret órákon tanultak minden gyakorlati tárgyhoz kapcsolhatóak, ill. a magyar irodalom, 
történelem és művészettörténet tantárgyak tananyagtartalmihoz kapcsolódhat.  

 
4.3. Témakörök 

4.3.1. Zeneelmélet – Zenetörténet 1  
 A jelölt ismerje: 

  - az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit 
 - a különböző műfajokat az adott stíluskorszakokon belül, az egyes  

  műfajok előadó apparátusát 
 - a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását 

  - a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását 
  - a zene alkotóelemeit 
  - a zenei hang tulajdonságait 
  - az énekhang fajtáit 
  - a különböző hangeffektusokat, hangszereket 
  - a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat 
  - a zenei szakkifejezéseket 
  

Alakítsa ki a tanulókban az önálló tájékozódás képességét, keltse fel érdeklődésüket és 
igényüket a zeneirodalom alkotásainak megismerésére és befogadására.  

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

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

művein keresztül 
 

4.3.2. Népzene 2  
A néptáncos  szakmai képzettség megszerzésében nagy szerepe van a népzene általános és regionális 
ismeretének, mely a néptánc igényes gyakorlatához elengedhetetlenül szükséges. 
Az egyéni és csoportos éneklés megszerettetése, egy közösséghez, néphez való tartozás érzésének 
erősítése a népdalokon keresztül. 
Ismertesse meg a tanulókkal: 
 

- a népdalok tájegységenkénti megoszlását 
- a különböző előadásmódokat, stílusokat 
- a népdalok csoportosításának rendszerező elveit, szempontjait 
- a népzenekutatók, gyűjtők munkásságát 
- a népi hangszereket 
- a népi zenekarok felépítését, területi különbözőségét 
- az eredeti anyagok /”adatközlők”/ segítségével a népi éneklési módot 
- a népdalcsokor szerkesztésének lehetőségeit, elveit, szabályait 
- a népdalelemzés szempontjait 
- az instrumentális népzene alapjait, a kontrakíséret és a tánc összefüggéseit. 

 
Alakítsa ki a növendékekben, hogy a népzenei sajátosságok, fontos jellemzők alapján felismerjék egy-
egy adott népdal hovatartozását, tájegységhez, tánctípushoz való kötődését 

 
A magyar népzenekutatás rövid történetének, ill. legjelentősebb népzenekutatóink 
bemutatásának gyakorlati prezentációja   

A népdal, a népzene fogalma 
A népzene sajátosságai, jelentősége 
Magyarság a zenében 
Népzene, néptánc összefüggései 
Kik az adatközlők, népi énekesek, népzenészek? 
A népzenekutatás története, jeles alakjai 
Népzenei dialektusterületek 
Lajta László 
Vikár Béla 
Kodály Zoltán 
Bartók Béla 
 

A népi éneklés technikájának gyakorlása 
A népdalelemzés szempontjai 

– szerkezet 
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– kadencia 

– ambitus 

– dallamvonal 

– metria 

– ritmika 

– pódia, stb. 

A népi éneklés technikájának gyakorlata: 
- ráhangolódás 
- légzéstechnika 
- hangképzés 
- előadásmód, díszítési lehetőségek 
- tempótartás 
- partnerhez, zenéhez való igazodás 

Népzenei előadásmódok: 
1. parlando 

2. rubato 

3. parlando-rubato 

4. giusto 

5. poco rubato 

6. quasi giusto 

7. giusto sillabic 

 
A néptánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata 

A népdalok osztályozása. 
Népzenei dialektusterületek 
Általános zenei alapismeretek átismétlése: 

– Ritmus, ritmusfajták, ritmizálás, ütem, metrum, ütembeosztás, ütemfajták, tempó 

– Zenei hang, hangközök, hangsorok 

– Előjegyzések, módosító jelek 

– Kottaolvasás:  1# , 1b-ig 

A Dunai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok  
- sárközi, rábaközi, somogyi, nyugati-palóc, kalocsai népdalok, polgári eredetű táncok dallami 
 
A Tiszai táncdialektus táncaihoz tartozó népdalok 
- Gömöri, szatmári, nyírségi, dél-alföldi népdalok, polgári eredetű táncok dallami 
 
Az Erdélyi táncdialektushoz tartozó népdalok 
- székelyföldi, kalotaszegi, széki, mezőségi, gyimesi, Maros-menti, polgári eredetű táncok dallami 
  
A gyermekdalok általános zenei jellemzői  
A sirató stílus és jelentősége 
Pentaton, kvintváltó stílus, a páva dallamcsalád 
A proporciós eljárás lényege és továbbélése a népdalokban és a táncdallamokban 
Az augmentáció fogalma, jelentősége 
 

Népi hangszerek, hangszer együttesek játékgyakorlatának megismerése 
Egyetlen hangszer: duda, tekerő, citera 
Zenekarok: duda + hegedű (általános) 

tekerő + klarinét (Dél-Alföld) 
klarinét + dob (román) 
furulya + koboz (Moldva) 
 hegedű + ütőgordon (Gyimes) 
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A hangszerek és zenekarok hangzásvilágának ismerete, jellemzőik 
Kíséretmódok: dűvő, esztam 
A hangszeres zene összetevői a kontra tükrében: a dűvő és az esztám fajtái, meghatározottságai 
Parasztbandák, cigányzenekarok 

 
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Audió és video berendezéssel, hangosítással, internettel felszerelt szaktanterem 
 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

5. Művészettörténet tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A művészettörténet magába foglalja az egyetemes művészettörténet korszakait az őskortól 
napjainkig, valamint a hazai művészet folyamatát, kezdetektől a jelenig. A tantárgy mintegy 
keretét és integrációját adja annak az egészben való látás és tudás kialakításának, mely a tánc- 
és zenetörténeti ismeretekben való elmélyülést szolgálja, ezáltal válik tejessé a növendékek 
szakmai műveltsége. 
 

A jelölt ismerje: 

- a művészettörténet fő stíluskorszakainak egyedi sajátosságait az egyes      
időszakok szellemiségébe ágyazottan 

a műalkotásokban rejlő gondolatiság, a művészeti üzenet lényegét, ennek         összefüggéseit az 
adott kor természetszemléletével, hitvilágával, társadalmi    körülményeivel 
 - a művészeti alapfogalmakat 

 - az alapvető esztétikai kategóriákat, törvényeket, 

   az alkotás és befogadás folyamatát 

 - kezdetektől napjainkig született jelentősebb alkotásokat,  

   művészeti  eredményeket 

A tanulók legyenek képesek: 
 

- egy adott korszak, mûvészeti terület keretein belül az értékek közül önállóan  
  választani és azt szakterületükön hasznosítani 

a mûalkotásokat értelmezni és ismereteiket  alkalmazni. 
 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Néprajz, zeneismeret, néptánc, magyar irodalom, történelem. A mûvészettörténeti ismeretek 
kiegészülve történelmi, irodalomtörténeti, esztétika történeti, természettudományos és szakmai 
ismeretekkel biztosítják az adott életkori szinthez igazodó kultúrtörténeti tájékozottságot. 

 
5.3. Témakörök 

5.3.1. Művészettörténeti és esztétikai alapfogalmak  
     - mûvészeti ágak (egymásra hatásuk, osztályozásuk stb.) 
      - mûfajok (a mûfajok osztályozása, differenciálódása) 
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- mûvészeti technikák (festészeti, grafikai, szobrászati, intermediális) 
- stílus (stíluskutatás módszerei) 
- mûvészettörténeti módszerek 
A mûvészeti “megismerés” alapvetõ problémái, (objektív, szubjektív), a mûvészi 
visszatükrözés lényege, módszerei, fajtái. 

 
5.3.2. Az őskor és az ókor művészetéről 2  

Õ s k o r   mûvészete 
 
Az õsember élete; kultúrtörténeti háttér. Animizmus, totemizmus, hasonlósági mágia. 
Mozgásábrázolás és a kompozíció problémái. 
Az õsközösségi társadalom mûvészetének “összmûvészeti” jellege: (mozgás, zene, látvány, 
képzõmûvészet egysége) 
 
Ó k o r i  k u l t ú r á k 
 
M e z o p o t á m i a, a két folyam völgyének kultúrája 
 
A vallás és mitológia, az írásbeliség jelentõsége. 

– Sumér birodalom kultúrája: mitológia, az elsõ várostelepülések 
(Ur, Gilgames eposz stb.) 

 
E g y i p t o m 
 
A Nílus-völgy természeti körülményei, életmód és társadalom. 
Az egyiptomi birodalom mûvészettörténetének kronológikus bemutatása röviden. 
 
P r e h e l l é n  k u l t ú r á k 

 
Az Égeikum kultúrája: Kréta, Mykene, Tyryus, Trója 
 
A  g ö r ö g  k u l t ú r a   világa 
 
Archiakus kor: 

– a templomtípus kialakulása 
– Kurosz és Küré Istenszobor típus jellegzetességei 
– a geometrikus vázatípus 

 
Klasszikus kor: 

– a klasszikus görög templomtípus kialakulása, fajtái 
– a dór, az ión és a korinthoszi oszloprend jellemzõi 
– a klasszikus idõszak szobrászata 

 
Hellenisztikus kor: 

– a hellenizmus szobrászata és építészete 
– a hellenisztikus festészet és mozaikmûvészet 

 
R ó m a i  m û v é s z e t 
 
Az Etruszk kultúra összefoglalása. /építészet, szobrászat/ 
Római építészet; újítások: a boltív, a boltozat, a kupola. 
új közösségi épülettípusok és a római villa felépítése 
/bazilika, fórum, therma, theatrum, amfitheatrum, aquaduct, viaduct, stb./ 
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magyarországi római emlékek bemutatása 
új szobrászati mûfajok kialakulása: köztéri szobrok, lovasszobrok, egyedi és pszichologizáló 
portrészobrászat, dombormûszobrászat. 
 
Ó k e r e s z t é n y  é s  b i z á n c i   mûvészet 
 
Az Ószövetség és az Újszövetség felépítése, rövid egyháztörténet. 
Ókeresztény építészet: katakombák mûvészete, korai faragványok. 
 
A  n é p v á n d o r l á s k o r i  n é p e k  mûvészete 
 
Ír-kelta, germán, viking, avar, hun, szkíta stb. emlékanyag bemutatása. 
Sajátosságok: szalagos-indás díszítés, horror vacui díszítési módszer, 
           organikus kifejezésmód. 
Magyar honfoglaláskori tárgykultúra bemutatása. 
 

 
5.3.3. A középkor művészetéről  

 

A  r o m a n i k a  mûvészete 

Preromanika idõszaka: korai szerzetesrendek szerepe 

Egyházi és világi építészet a X-XII. század Európájában 

– kódexmûvészet 
A magyarországi romanika építészetének, épületdíszítõ plasztikájának és festészeti emlékeinek 
megismertetése 

A  g ó t i k a  mûvészete 

A katolikus egyház megújhodása. A XII. században és a XIII. század elején alapított új szerzetesrendek 
szerepe az építészet megújhodásában 

- “Ille de France” szerepe, a gótikus boltozás és alaprajzi változások 
- kapuzatdíszítõ plasztika szerepe 
- belsõ térhatás: vertikalitás, üvegablak 

Magyarországi gótika legszebb emlékei 

- erdélyi és felvidéki gótikus építészet és a szárnyasoltárfestészet 
 

A  r e n e s z á n s z  mûvészete 

Társadalmi, gazdasági és vallási viszonyok a XIII-XVI. század Itáliájában. 

Városállamok, humanizmus, antikvitás-tisztelet, zene, költészet. 

- Trecento: 

Az elsõ reneszánsz mûvész: Giotto munkássága 

- Quattrocento: 

A mûvészetek központja: Firenze szellemi élete 

Az egyházi és világi építészet egyensúlya. 

A festészet nagyjai: Massaccio, Fra Angelico, Pierro della Francesca, Mantegna stb. 
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- Cinquecento 

Leonardo da Vinci a  “ homo universale” 

Michelangelo mûvészete 

Raffaello mûvészetének bemutatása 

Mátyás és a magyar reneszánsz 

Palotaépítészet /Visegrád, Buda, Nyék/ 

Corvinák és az udvari szobrászat és festészet 

 
 

5.3.4. Az újkor művészetéről 4  
A  b a r o k k  mûvészete 

A római katolicizmus megújulása /jezsuitizmus/ 

– Mûvészetek az érzelmi ráhatás szolgálatában 
– Róma megújuló szakrális építészete 
– Világi építészet: a barokk kastély és a park  mûvészete 

         Közterek és a városkép /Bernini/ 

A festészet új feladatai és módszerei: antik mitológia és bibliai témavilág 

A magyar barokk építészete, szobrászata és festészete 

– kastélyépítészet és templomépítészet 
– a magyar barokk festészet 

 
A  r o k o k ó  mûvészete 

Mûvészi érzékenység, nyugtalanság 

Rokokó belsõ tér – egzotikumok 
 
K l a s s z i c i z m u s 

A felvilágosodás eszmeköre, felélénkülõ érdeklõdés az antik kultúra és mûvészet iránt. /Winkelmann/ 

– Építészet: Az antikvitás formavilágának adaptálása az egyházi és világi középítkezésekben 
     /Új középülettípusok: múzeumok, színházak/ 

– Festészet: antik témák és a történelmi festészet kezdete: David, Goya 
Szobrászat: hûvös ünnepélyesség: Thorwaldsen, Canova 
 
Magyar klasszicizmus 

– Építészet: Pollack, Hild, Zitterbach, Péchy életmûve 
Festészet, szobrászat: Markó, Barabás, Ferenczy I 
 
R o m a n t i k a 

Történelmi háttér: forradalmak, szabadságharcok. A tárdadalom és a mûvészetek fokozatos 
elkülönülése. Szubjektívizmus. 

Historizmus és eklektika a magyar építészetben. 

A magyar nemzeti romantika festészete: Madarász, Székely, Kovács, Wagner stb. 
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I m p r e s s z i o n i z m u s 

 

A modernizmus kezdete, a festészet “forradalma” 

A látvány elsõségére épülõ ábrázolásmód 

Manet,  Monet és Renoir mûvészetének hasonlóságai és különbözõségei 

Magyar impresszionista törekvések: 

– A barbizoniak, Nagybánya, Paál, Szinyei, Szolnok stb. 
S z e c e s s z i ó 

Új világlátás, új anyagok, új technikák, új életérzés 

– A nagy magányosok: Csontváry és Gulácsy szimbolizmusa 
 

A  k l a s s z i k u s  a v a n t g a r d e  “izmusai” 

Kubizmus, expresszionizmus és a Fauves-ok, az orosz és az olasz futurizmus, szuprematizmus-
rayonizmus, a Bauhaus, a Dadaizmus és a Szürrealizmus és a Metafizikus festészet bemutatása a 
mellékelt táblázat összefüggései alapján. 

 
5.3.5. A jelenkor művészetéről5  

N e o a v a n t g a r d e  és  p o s z t m o d e r n tendenciák a XX. század második felében 

– Absztrakt expresszionizmus 
– Tudományos és technicista irányzatok 

Op Art, Kinetikus és Mobil mûvészet, Videoinstalláció 

– Pop Art és rokonjelenségei 
Az ellenkultúra; az amerikai és az európai ifjúsági, zenei és irodalmi mozgalmak ismertetése. 

– Új realizmus 
– Eseménymûvészetek 

Akció, Happening, Performansz, Body Art 

– Posztmodern tendenciák 
Újvad festészet, Heftige malerei, Új szenzibilitás, Transzavantgarde, Graffiti 

 
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Projektorral, szakkönyvekkel felszerelt szaktanterem.  
 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

6. Molnár- technika tantárgy 46 óra/46 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A Molnár –technika tanításának a célja az, hogy a növendék egyéb, kiegészítő módszerek segítségével 
is meg tudja ismerni a testét, ill. az autentikus néptánctól eltérő mozgásokkal tud testtudatot, 
egyensúlyérzéket és kondíciót fejleszteni. Napjaink előadó művészeti tevékenységéhez 
elengedhetetlenül fontos, hogy a táncművészek más technikákból szerzett többlettudással 
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rendelkezzenek. A technika megismerésével nemcsak a mozgáskultúra fejlődik, hanem a látásmód, 
művészeti szemléletmód is szélesedik. 

 
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Klasszikus balett, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, repertoár gyakorlat, testnevelés 
 

6.3. Témakörök 
6.3.1. Egyensúlygyakorlatok  

– séta 
– lassú séta és variációi 
– lassú séta szintváltásokkal 

 
6.3.2. Forgás előkészítő és forgás gyakorlatok  

– forgástechnika rávezető gyakorlatok 
– forgás előkészítő gyakorlatok 
– forgásgyakorlatok ugrások nélkül  
– a témakör részletes kifejtése 

 
6.3.3. Ugrás előkészítés és ugrások  

– ugrások helyben 
– küstörgők 
– ollók 
– cifrák forgással 
– ugrások haladással 
– a témakör részletes kifejtése 

 
6.3.4. Kombinációk  

Az előző témakörökből összeállított, a tanulócsoport képességeihez igazított feladat együttes, mely 
fokozatosan emelkedő nehézségű gyakorlatokat tartalmaz. Terjedelműk ne haladja meg a 62 ütemet.  
Ezen kombinációk tartalmazhatják egy-egy témakör összefűzött elemeit, ill. az összes témakörökből 
kiragadott, egymáshoz köthető gyakorlatokat is. 

 
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett-terem, táncterem. 
 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

7. Táncjelírás tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék a mozdulatelemzés, ill. a tánclejegyzés /Laban 
tánclejegyzés/ alapfogalmait, ill. a megszerzett ismereteik segítségével képesek legyenek a 
lejegyzett motívumok, folyamatok reprodukálására 
Ismertesse meg a tanulókkal: 
 - a mozdulatelemzés alapfogalmait, összefüggéseit 
 - a tánclejegyzés alapfogalmait 
 - a tánclejegyzés rendszerét 
 - a tánclejegyzés olvasásának technikáját 
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Alakítsa ki a tanulókban: 
 - az önkontrollon alapuló tudatosságot 
 - a lejegyzés áttekintésének /egészben látásának/ képességét 
 - a lejegyzés reprodukálásának igényét 
 
Fejlessze a tanulók. 

motívumismeretét a leolvasott lejegyzésekkel 
 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
E tárgy bizonyos fogalmait, elemeit a klasszikus balett tantárgyak tanításakor is használhatjuk, de 
praktikus kapcsolata igazán a néptánccal van! Az e tárgy tanulása során szerzett ismeretek ugyanis 
lehetővé teszik a néptáncos számára az eddig kevéssé ismert és használt leírásból való 
táncreprodukálást, tanulást. 

 
7.3. Témakörök 

7.3.1. A tánclejegyzés alapfogalmai és rendszere   
Alapfogalmak 
   - vonalrendszer 
   - irányok 
Mozdulat- és helyzettípusok jelölése 
Kiegészítő jelek 
   - kapocs, kapcsolójel 
   - ismétlőjelek 
   - távolság csökkenése-növelése 
   - hajlítás-feszítés 
   - lábfej részei 
   - pozíciójelek 
   - dinamikai jelek 
 

7.3.2. A tánclejegyzés leolvasási gyakorlata  
Az előző témakörben tanultak alapján a Laban tánclejegyző rendszer megismerése, rendszerének, 
technikájának beazonosítása, gyakorlati tevékenység során. 
Leolvasási gyakorlatok az előző témakörökben megszerzett ismeretek felhasználásával. 
 
Az ugrósok táncleírásból történő rekonstruálása.  

 
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett-terem, táncterem (tanműhely) 
 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

8. Moderntánc tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A klasszikus balettől eltérő, kortárs-moderntánc- technikai gyakorlatsorok megtanításával a komplex 
táncművészeti ismeretek elérése. Az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett 
gyakorlat és mozdulatsorai. A bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, kis allegrók, diagonális gyakorlatok 
fejlesszék az izomzatot, a testtudatot, izolációs technika révén a koordinációt, a ritmusérzéket, a 
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mozgás szótárat, a verbális és non-verbális kommunikációs készséget és a memóriát. A tanulók 
ismerkedjenek meg a kortárs-moderntánc alapfogalmaival, és speciális gyakorlataival, adott technika 
jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával. 
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani. 

 
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Klasszikus balett, testnevelés, zeneismeret, művészettörténet. 
 

8.3. Témakörök 
8.3.1. Kortárs-moderntánc alapjai I.   

A központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése. 
– Adott technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 
– A technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 
– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 
– A térhasználati képesség, készség kialakítása. 
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

 
8.3.2. Kortárs-moderntánc alapjai II.2 

A témakör feladata az ismeretbővítés, a kortárs-moderntánc speciális gyakorlataival, adott technika 
jellegzetes plasztikai, ritmikai és dinamikai világával. 

Fejlesztési feladatok 
- Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazása. 

- A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

- Az új tréning gyakorlatok elsajátítatása. 

- A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása. 

- A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

- A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által 

Bázisgyakorlatok 
Az összes ízület átmozgatásán van a hangsúly és a gerincoszlop mozgáslehetőségét maximálisan 
kihasználva.  
Középgyakorlatok 
A kortárs-moderntánc speciális gyakorlatai. Plié, Relevé, Battement tendu parallel és en dehors, 
Passé parallel és en dehors, Degagé, Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban, 
Flat back, Developpé, Enveloppé, Grand battement gyakorlatok. 
Izolációs gyakorlatok 
A fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva. Térbeosztás: 
térirányok 

Összekötő lépések 
Ugrások 

- Két lábról–két lábra 

- Két lábról–egy lábra 

- Egy lábról–egy lábra 

 
8.3.3. Kortárs-moderntánc alapjai III. 

A témakör feladata a bázisgyakorlatok, középgyakorlatok, a kis allegrók, diagonális gyakorlatok 
tovább fejlesztése, ez által a testtudat, izolációs technika révén a koordináció, a ritmusérzék, a 
mozgás szótár, a verbális és non-verbális kommunikációs készség és a memória fejlesztése. A tanulók 
az előző témakörök anyagát kombinációkban, komplexebben összeállított gyakorlatokban 
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alkalmazzák. Hangsúlyt helyezünk a pozícióváltásokra, mindezt lassabb, majd gyorsabb tempóban is 
alkalmazzuk. Ezen kívül, az izolációs gyakorlatok, forgások és a különböző szintek használata kap nagy 
hangsúlyt. 
 Fejlesztési feladatok 
- az izolációs gyakorlatok komplexebb változatai 
- a különböző forgás lehetőségek 
- a gyakorlaton belüli szintváltásokat, dinamikai váltásokat helyben és térben elmozdulva 
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 
felhasználásával 

Középgyakorlatok: 
Plié, battement tendu, Rond de jambe par terre, Relevé és plié relevé, Hajlások, döntések 
pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal, Flat back, Developpé álló helyzetben, 
Enveloppé álló helyzetben, Grand battement.  
Izoláció 
A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és a 
körívek mentén 

    Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 
 Összekötő lépések irányváltásokkal: 
1. Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 
2. Pas de bourrée 
3. Triplet 

 
 Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett-terem 
 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

9. Társastánc tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
A jelöltek táncos magatartásának új kívánalmak szerinti fejlesztése. A tánc újabb mûfajával való 
megismerkedés, illetve alapvetõ ismeretek megszerzése e témakörbõl. A néptánc illetve a 
társastáncok kapcsolatainak és egymásra való hatásainak meg-ismerése. 
A tantárgy tanításának feladata: 
Ismertesse meg a tanulókkal: 
- a társastánc választott mûfajainak egyszerû lépésanyagát 
- a helyes járást, tartást 
- a különbözõ ritmikai etûdöket, szabályos - szabálytalan 
  formákat, térbeli  mozgásokat 
- nemzeti táncokat 
- a társastánc és a néptánc kapcsolatát 
 
Alakítsa ki: 
- a rendszeres, természetes, fegyelmezett munka igényét 
- az önálló táncos munkára való alkalmasságot 
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Fejlessze: 
- a növendék fizikai és technikai képességeit 
- stilusérzékét 
- mozgásmemóriáját, mozgáskoordinációját 
- a tánc iránti szeretetét 
- igényességet saját teljesítményével szemben 
 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Néptánc, tánctörténet, zeneismeret, klasszikus balett, előadó-művészeti gyakorlat, testnevelés. 

 
9.3. Témakörök 

9.3.1. Latin és standard táncok alapjai  
A XIX. század táncai:  

- bécsi keringõ 
- a század huszas éveinek táncai: angol keringõ, foxtrott, tangó, swing, charleston 

Néhány európai nemzet táncainak megismertetése a tanulókkal: 
 spanyol, orosz, cseh, lengyel táncok alapvetõ lépéseinek, motívumainak 
Latin-amerikai népek táncai: 
 szamba, rumba, cha-cha-cha, mambó, szalsza, paso-doble 
 alapvetõ lépéseinek, motívumainak elsajátítása. 
Egyszerû sorozatok,koreográfiák megtanulása. 

 
9.3.2. Divattáncok alapjai  

- street-dance 
- boogie-woogie  
- blues 
- rock and roll 

Egyszerű sorozatok, koreográfiák megtanulása. 
 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Parkettás borítású táncterem, vagy ha nincs, akkor táncterem, balett-terem 

 
9.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

10. Repertoár gyakorlat tantárgy 186 óra/186 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
Az Repertoár gyakorlat tantárgy tanításának célja az, lehetővé tegye, hogy a próbatermi munka 
eredményeként megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiákban, előadások, 
műsorok formájában összegezzék, ezzel  
megteremtődik a lehetősége a jövőbeli szakmájuk gyakorlásának.  
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek 
gyakorlatot azok kezelésében. A növendékek szerezzenek rutint a vizsgatevékenység színpadi 
vizsgarésze előtt az ilyen típusú vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.  
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi őket a 
különböző terjedelmű darabok színvonalas bemutatására.  
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a koreográfia ismeret 
területén is.  
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani. 
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E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható. 
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is.  Ezek ütemezéséről az oktatás 
végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján. 
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek.  Ezek ütemezéséről az 
oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Ez a tárgy a néptánc tantárggyal és annak minden témakörével és óraszámával áll kapcsolatban, 
hiszen az évközi munkát összegző koreográfiák, ill. a nyári gyakorlaton gyakorolt művek is e tantárgy 
tanítása közben jönnek létre.  
A néptáncon kívül ugyanilyen közvetlenül kapcsolódó tantárgy az össze témakörével és óraszámaival a 
Színészmesterség gyakorlata tantárgy is.  
Természetesen a más táncműfajokból készült etűdök, koreográfiák gyakorlására is feladata lehet e 
tantárgynak. 

 
10.3. Témakörök 

10.3.1. Műsor összeállítási gyakorlat  
Elsősorban a néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai 
hitelességet megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi 
állapotának megfelelő számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak, készüljenek 
belőlük műsorok a próbatermi körülmények között.  
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a 
repertoáron lehet tartani, gyakoroltatni, igény szerint felhasználni. 
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon kívül 
más táncokból is szülessenek alkotások 

 
10.3.2. Jelmez és kellékhasználati gyakorlat  

A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek a próbateremben tanulja meg a gyors, pontos, 
igényes öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot. 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett-terem, táncterem (tanműhely), házi színpad 
 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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11. Előadó-művészeti gyakorlat tantárgy 216 óra/422 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is lehetnek.  Ezek ütemezéséről az 
oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján. 
Az Előadóművészi gyakorlat tantárgy tanításának célja az, hogy a próbatermi munka eredményeként 
megjelenő készségeket, képességeket a növendékeke koreográfiák, előadások, műsorok formájában 
gyakorolhassák, színpadi körülmények között, ezzel mintegy felkészüljenek jövőbeni szakmájukra.  
A növendékek ismerjék meg a színház világát, gyakorlati tevékenység közben szembesüljenek a 
színpad törvényeivel. 
Ismerjék meg a jelmezek, díszletek, kellékek gyors és pontos, szakszerű használatát, tegyenek 
gyakorlatot azok kezelésében. 
A növendéke szerezzenek színpadi rutint a vizsga színpadi vizsgarésze előtt az ilyen típusú 
vizsgafeladatokkal kapcsolatosan.  
Alakuljon ki a növendékekben az egyén, a kis,- és a nagycsoport közötti együttműködés képessége, 
legyenek egymással empatikusak, toleránsak a színpadon.  
Alakuljon ki a növendékekben az a rövid,- közép és hosszú távú memória, ami képessé teszi őket a 
különböző terjedelmű darabok, színpadi művek, műsorok színvonalas bemutatására.  
Szilárduljon meg a képzés végére a folyamatos koncentráció képessége a színpadi tevékenységben is. 
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani. 
E tantárgy az osztatlan képzésben szerzett diplomával is tanítható. 
E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is.  Ezek ütemezéséről az oktatás 
végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi tapasztalatai alapján. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mivel a képzés színpadi szakemberek képzéséről szól, e tantárgy mintegy gyakorlati összegzése az 
összes elméleti és gyakorlati tantárgynak, hiszen az ott tanult ismeretek valamilyen formában 
megjelennek a színpadi produkciókban. 

 
11.3. Témakörök 

11.3.1. A képzés során tanult koreográfiák gyakorlása és bemutatása   
A néptánc tantárgynál felsorolt tananyagtartalmakból a néprajzi, folklorisztikai hitelességet 
megőrizve a pedagógusok alkotói szabadságát megőrizve a képzés pillanatnyi állapotának megfelelő 
számú koreográfiák, etűdök készüljenek, s gyakoroltassanak, adassanak elő.   
Mindezeken túl az új törekvéseknek megfelelően a táncszínházi koreográfiák gyakorlását és 
előadását is el kell végezni. Ezeket a koreográfiákat vagy a táncszínházi műfajban ismert és elismert 
alkotóktól kell megszerezni, vagy a táncpedagógusok állítják össze.  
Készülhetnek tehát, pl.: sárközi, gömöri, rábaközi, székelyföldi, táncszínházi, stb., ill. más népek 
táncaiból is koreográfiák, melyek rövidebb-hosszabb műsorokban szerepelve elősegítik a megfelelő 
színpadi, előadóművészi képesség fejlődését, kialakulását.  
A képzés során, a más táncműfajok tanulása közben létrejött koreográfiákat, etűdöket is a 
repertoáron lehet tartani, s igény szerint bemutatni. 
E tantárgy keretei között van arra lehetőség, hogy a tananyagtartalomban megjelölt táncokon kívül 
más táncokból is szülessenek alkotások.  

 
11.3.2. Jelmez és kellékhasználati gyakorlat  

A műsor hiba nélküli teljesítéséhez a növendékek itt tanulják meg a gyors, pontos, igényes 
öltözködést, ill. a kellékekkel való biztonságos és művészi bánásmódot. 
A témakör részletes kifejtése  
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11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Táncterem, házi színpad, jól felszerelt jelmez,- és kelléktár. 

 
11.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

12. Néptánc tantárgy 500/1159 óra/1230 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A néptánc a táncművészet egyik legőszintébb, legtermészetesebb, legrégibb műfaja, minden 
mozgásos művészet motivikája visszavezethető ezen ősi nyelvezetre. A néptánc népi nemzeti 
kultúránk megértésének, megőrzésének közérthető formája, mely közérthetősége miatt más népek 
számára is könnyen befogadható, így a kultúrák közeledését is szolgálja. 
A néptánc tantárgy tanításának célja az, hogy a tanulók anyanyelvi szinten sajátítsák el a néptánc 
nyelvezetét. A tanulók legyenek képesek improvizálni, értsék és érezzék a műfaj hangulatát, amit 
előadásukban éreztetni is tudnak. 
A tanulók a képzés során ismerjék meg a magyar nép, nemzetiségeink, s néhány környező nép 
táncait. 
A tanultakat stílusosan, nagy átéléssel tudják alkalmazni koreográfiákban és improvizáció körben is. 
Legyenek képesek a táncszínházi törekvések szellemében készül alkotásokban is közreműködni. 
 
Alakítsa ki a tanulókban: 
- a magyar, nemzetiségeink, környező népek néptáncai iránti érdeklődést 
- olyan technikai és előadói felkészültséget, melyen a növendékek őszintén, 
  természetesen tudnak megnyilatkozni a néptánc nyelvezetén, 
- a táncok önálló, rögtönzött, hagyományokhoz hű előadásának képességét, 
- csoportmunka felelősségtudatát, munkafegyelmét, szellemiségét, 
- igényességet a munkában, előadásokon, 
- tiszteletet a műfaj , ill. a műfajhoz kapcsolódó új törekvések iránt 
 
Fejlessze a tanulók: 

- fizikai és pszichés állóképességét, 
- technikai ismereteiket, 
- a koordinált, ritmikus mozgásosságot 
- térlátásukat, helyzetfelismerésüket 
- előadókészségét 

E tárgy tananyagtartalmai az összefüggő nyári gyakorlat anyagai is.   
 
Ezek ütemezéséről az oktatás végző intézmények helyi tantervei rendelkeznek, a képzés helyi 
tapasztalatai alapján.  
E tárgyat az eltérő nemi szerepek és minták miatt, csoportbontásban kell tanítani. 
E tárgyat az osztatlan képzésben szerzett diplomával is lehet tanítani. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A néptánc tantárgynak szoros kapcsolatot kell tartani a néprajz, táncfolklorisztika, népzene, 
gyermekjátékok tantárgyakkal. 
- Táncfolklorisztikai alapismeretek  
- A magyar nép táji-történeti tagozódása  
- A magyar nép táncainak csoportosítási lehetőségei  



590 
 

- A népi éneklés technikájának gyakorlata  
- A tánchoz kapcsolódó népdalok éneklésének gyakorlata  
A szakmai önállóság megtartása érdekében a szakképzés 9-13. évfolyamának aspektusában lettek 
meghatározva a témakörök óraszámai, ezzel adva lehetőséget a tananyagtartalmaknak és az 
óraszámoknak a helyi tapasztalatok, hagyományok szerinti variálhatóságára 
E tárgy szoros kapcsolatban áll a Repertoár gyakorlat és az Előadó művészeti gyakorlat című 
tárgyakkal, hiszen az itt készült koreográfiák, tanult táncanyagok is részei lehetnek a repertoár 
összeállításának, ill. annak színpadi bemutatásának 

 
12.3. Témakörök 

12.3.1. Tánctechnikai képzés, készség,- képesség fejlesztés  
Minden évfolyamon, minden néptánc foglalkozáson tánctechnikai képzést kell tartani, ez a trénig 
része!  
A feladat fontosságára való tekintettel azonban szükséges a 9. és a 13. évfolyamon  további technikai 
képzést ráépíteni a standardra. Az alapozás miatt a 9. évfolyamon, míg a 13. évfolyamon a sikeres 
színpadi vizsga elősegítése a cél.  
 
A tánctechnikai képzés terjedjen ki a: 
a. gimnasztika - rendgyakorlatok 
b. speciális gyakorlatok (ugrások, forgások, hajlítások, izolálás, 
    mozgás- és ritmusmemória , mozgáskoordináció stb.) 
c. ritmika – plasztika - dinamika 
d. táncos nyelv 
e. daltanulás 
f. koreográfiai gyakorlat területeire. 

 
12.3.2. A Nyugati dialektus táncai  

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

Rábaközi táncok 
 - verbunk és dús 
 - lassú csárdás 
 - friss csárdás 
Somogyi táncok 
 - ugrós 
 - karikázó 
 - lassú és friss csárdás 
 - eszközös 
Kalocsai táncok 
  - fércelő 

- mars 
- lassú és friss csárdás  

Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően. 
 

12.3.3. A Középső Táncdialektus táncai   
Gömöri táncok 

- karikázó 
- verbunk 
- páros verbunk 
- lassú és friss csárdás, körcsárdás 
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Szatmári táncok: 
- magyar verbunk 
- lassú és friss csárdás, körcsárdás 
- botoló  

 

Dél-alföldi táncok: 
- oláhos 
- lassú csárdás 
- friss csárdás 

Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően  
 

12.3.4. A Keleti táncdialektus tánca  
Székelyföldi táncok: 

- verbunk 
- forgatós 
- jártatós – lassú csárdás 
- szöktetős – friss csárdás 

Maros-menti táncok: 
- kapcsos 
- pontozó 
- szegényes 
- forduló 
- szökős  

Mezőségi táncok: 
- sűrű és ritka legényes 
- magyar  
- akasztós 
- csárdás 
- szökős 
- sűrű csárdás 
- korcsos 

Kalotaszegi táncok: 
- legényes 
- verbunk 
- csárdás 
- szapora 

Gyimesi táncok: 
- féloláhos 
- verbunk 
- kettős jártatója és sírülője 
- lassú és sebes magyaros 
- héjszák  

Polgári táncok a dialektus paraszti táncgyakorlatának megfelelően 
 

12.3.5. Más népek táncai  
- Bihar v. Arad megyei román táncok v. 
- Magyarországi román táncok (Elek v. Méhkerék) v. 
- Magyarországi cigány táncok v. 

- Erdélyi cigánytáncok 
 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Balett- terem, táncterem (tanműhely, házi színpad) 

 
12.5. A tantárgy értékelésének módja 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

8. Színészmesterség tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A tánc speciális kifejezési eszközein túlmenően a leendő táncosnak mutassa meg azt az utat, 
amelynek végig gyaloglása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a jó mester-emberből /a felkészült 
táncosból/ művész váljon, esélyt adjon az egyénnek arra, hogy éljen a színpadon, hiszen minden 
előadó-művészet igazi titka ez. 
Sajátítsa el a színművészet alapeszközeit /beszéd, testbeszéd/. Tiszta beszédével és kifejező, 
helyes mozgásával tanulja meg gondolatait, érzelmeit világosan, szépen és pontosan 
megfogalmazni. 
Ismerje meg a legkülönfélébb színpadi karaktereket. 
Tárgy és helyzet improvizációs gyakorlatok révén fejlessze rögtönzési képességét, erősítse 
lélekjelenlétét a színpadon. 
Térben és időben tanuljon meg biztonságosan mozogni, tudjon eligazodni különféle 
élethelyzetekben. 
Fejlessze asszociációs képességét. 
Képes legyen figyelmét hosszú ideig koncentrálni és irányítani saját akarata szerint. 
Fejlődjön kapcsolatteremtő képessége a környezetével. 
Emlékezőképessége és fantáziája magas fokon fejlődjön. 
Ismerkedjen meg a színpadtechnika legfontosabb elemeivel, a különféle színházi 
mesterségekkel. 
 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A színház magába foglalja szinte az összes művészeti tevékenységet, hiszen 
hatásmechanizmusának szolgálatába állítja a zenét, a képzőművészetet, az irodalmat, a 
kézművességet, a táncot és természetesen a szerepvállalást, amely mindent eldöntő szerepet 
fog játszani a személyiségformálásban. 
Mindegyik előadó-művészeti formára - így a táncra is - érvényesek és kötelezőek a színpad 
törvényei, a táncosnak is ismernie kell az alapvető színészi eszközöket. 
A színjátékoktatás segíteni fogja az összes szakmai tantárgy előadói megjelenítését. 
A tárgy jellege miatt a legszorosabb kapcsolatban az Előadó művészi gyakorlat, Repertoár 
gyakorlat tantárggyal és annak minden témakörével, óraszámával van. 
 

8.3. Témakörök 
8.3.1. Komplex készség,- képességfejlesztés 

Látás 
- színek felismerése, megkülönböztetése és azok különféle társítása 

  - térbeli tárgyak megfigyelése, utánzása 
  - élőlények mozgásának megfigyelése, utánzása 

Hallás: - különböző hangok felismerése, megkülönböztetése 
             - az emberi hang sokszínűsége 
  - a beszéd képessége 

Tapintás: - térérzékelés és tájékozódás 
  - személyek felismerése tapintás révén 

  - tárgyak és személyek valamilyen tapintási benyomás 
    szerinti csoportosítása 

Szaglás: - szubjektív szagérzékelés 
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  - térbeli tájékozódás szagérzékelés alapján 
Ízlelés: - ízek felismerése 

  - szubjektív ízérzékelés 
Memória- és fantáziafejlesztés 
Ritmusérzék fejlesztése 
Térbeli tájékozódás csiszolása, finomítása 

A figyelem összpontosítása és irányítása 
- saját test felfedezése, megismerése 
 /különböző testrészek, izmok együttes és önálló mozgása/ 
- a feszítés és lazítás technikája 
 /görcsök feloldása, az alkotásra kész test felkészítése/ 

- játékos koncentrációs gyakorlatok 
- partnerérzékelés 
- a bizalom fejlesztése önmagával és partnerekkel szemben 

A kapcsolat 
– mimika, pantomika, tekintet, gesztusok 

Beszédtechnika 
- a helyes légzés technikája 
- beszédgimnasztika 
- a hangadás 
- a kiejtés 
- a hangsúly, hanglejtés 
- a ritmus 
- a szünet 
- a beszédstílus 
- a színpadi beszéd 
- a beszédhibák 
- a hangszínek 
- a hangerő 
- a koncentráció 
- a rádió és a televízió hangja 
- mikrofon előtt 
- a lámpaláz 

Művészi beszéd 
- összetett beszédgyakorlatok 
- beszédes helyzetgyakorlatok 
- a versmondás 
- a prózamondás 
- vers, mese és próza az audiovizuális médiában 

 
8.3.2. Színészmesterség, testbeszéd és színpadi mozgás 

Színészmesterség 
- tárgy-  és helyzetimprovizációk 
- önismereti és személyiségfejlesztő játékok 
- koncentrációs játékok 
- érzékelést fejlesztő és készségfejlesztő játékok 
- karakter- és jellemábrázolás 
- bizalom- és fantáziafejlesztő játékok 
- empátiát erősítő tréning 
- interakciós, kapcsolatteremtő játékok 
- dramatizálás 
- jelenetek 
- színházi próbák 
- színházi előadás 
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Testbeszéd, színpadi mozgás 
- a mimika 
- a gesztusok 
- viselkedési formák 
- a test fizikai gátlásainak leküzdése 
- a test legparányibb mozgásának tudatosítása 
- uralkodás a test izmai fölött 
 /bemelegítések, állás, járás, megindulás, megállás, lazítás, 
  feszítés, tempótartás, tempóváltoztatás, leülés, felállás, esések, 
  karakterjárások, botlás, ájulás, tárgyak kezelése, összeütközés, 
  verekedés, pofon, leszúrás, stb. .../ 

 
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Balett-terem, táncterem, tanműhely, házi színpad 
 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

10722-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti tevékenység 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10722-16 azonosító számú Előadó-művészeti tevékenység megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi 

szabályokat 
x  

Megfelel az előadó művészet általános és szakmai műveltségi 

elvárásainak 
x x 

Bemelegítő, készségfejlesztő és egyéb kiegészítő mozgástechnikákat 

tartalmazó gyakorlatokat végez 
x  

A klasszikus balett gyakorlatsorait: rúd, közép, forgás és ugrás 

kombinációit és az adott táncműfajnak megfelelően a 

spiccgyakorlatait végzi 

x  

A modern és kortárs tánc technikák tréningsorait és kombinációit 

végzi 
x  

Néptánc motívumokat tanul, azokat kombinálja x  

Színpadi tánc igényeit kielégítő koreográfiákat ad elő x  

Tánctörténeti ismereteket tanul és ismereteit alkalmazza előadó 

művészeti gyakorlatában 
x x 

Színészi feladatokat tanul és a szerepmegformálás során alkalmazza 

azokat 
x  

Repertoárpróbán vesz részt x  

Zenetörténeti és zeneelméleti alapismereteket tanul és a 

gyakorlatban alkalmazza 
x x 

Az anatómiai alapismereteit a gyakorlati munka során megfelelően 

alkalmazza 
x  

A táncműfaj adott lehetőségei szerint improvizál x  

A mozgás és a zene szoros kapcsolatát ismeri, megtartja és azt 

figyelembe véve gyakorlatokat végez 
x  

Szakkifejezések jelentését, helyes kiejtését alkalmazza x x 

Stílusismereteit alkalmazza x x 

Próbákon vesz részt x  

Színpadbejáráson vesz részt x  

Az adott feladatnak megfelelő színpadképességet ér el x  

Bemelegít, beénekel x  

Felkészülten vesz részt az előadásokon x  

Szerepének megfelelően mentális kapcsolatot tart előadótársaival x  

Az alkotás, előadás, befogadás folyamatának hatásmechanizmusát 

ismeri és alkalmazza 
x  

Napjaink előadó művészeti eseményeit figyelemmel kíséri x x 

SZAKMAI ISMERETEK   
Munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályok x  

Az előadó művészet általános és a saját táncműfajának megfelelő 

szakmai műveltségtartalom 
x x 

Bemelegítő, készségfejlesztő gyakorlatok x  

Egyéb kiegészítő mozgástechnikák x  

A klasszikus balett elemei, betanított kombinációi x  

A modern és kortárs tánctechnikák elemei, kombinációi x x 

A magyar és más népek táncainak motívumai, kombinációi x x 
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Színpadi tánchoz a történelmi korok táncainak jellemző lépései, 

térformái és jellemző stílusjegyei 
x x 

Általános és az adott táncműfaj tánctörténeti ismeretei  x 

A szerepformálás, színpadi viselkedés alapvető szabályai x  

A színpadi kifejezés mozgással történő, verbális és nonverbális 

formái 
x  

A művészi kifejezőeszközök komplexitásának ismerete x  

Színpadi mű vagy műrészlet, amely lehet szóló vagy kartáncosi 

feladat 
x  

Zenetörténeti és zeneelméleti alapismeretek x x 

Az emberi test anatómiai alapismeretei x  

Az adott táncműfaj technikáira épülő koreográfiák x  

Az előírt feladat pontos, technikailag és zeneileg helyes végrehajtása x  

Sémákat alkalmazó improvizáció, illetve új, kreatív kombinációk, 

motívumok kitalálása 
x  

Szakkifejezések jelentése, kiejtése x x 

Korok, kultúrák, stílusok általános ismerete  x 

Az új szakmai törekvések saját táncműfajának megfelelő ismerete x x 

Betanulás, gyakorlás folyamatának elsajátítása, majd színpadképessé 

válás 
x  

Jelmez, kellék, díszlet igényes, rendeltetésszerű használata x  

A feladatvégzésre való ráhangolódás jelentőségének ismerete és 

alkalmazása 
x  

Folyamatos koordináció jelentőségének ismerete és alkalmazása x  

Különböző táncstílusok jellemzői x x 

Koncentrált egyéni, páros és csoportmunka végzése x x 

Az alkotás, előadás, befogadás folyamat rendszerének ismerete x  

Előadó művészeti események aktualitásai x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, azon történő 

kommunikáció 
x x 

Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség) x  

Készség szintű mozgásutánzás és mozgásmemória x  

Fejlett térérzékelés x  

Készség szintű ritmusérzék és a zenéhez igazodó tempótartás x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Kitartás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   
Interperszonális rugalmasság x x 

Empatikus készség x x 

Irányíthatóság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   
Kontroll (ellenőrző képesség) x x 

Intenzív munkavégzés x x 

Nyitott hozzáállás x x 
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9. Klasszikus balett alapjai tantárgy 680 óra/700 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
A klasszikus balett tanításának célja, a Vaganova metodika szerint, hogy a növendék a képességek, a 
készségek fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítja alapfokon a klasszikus balett 
mozgásanyagát, és azt táncosi hivatásának megfelelő szinten alkalmazni tudja. A tananyag 
betanításának a tempóját, illetve az ütemezését mindig az adott évfolyam adottságai és képességei 
határozzák meg. Célszerű a zenei kísérethez a megadott metronóm számokat követni és betartani. 

 
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

9.3. Témakörök 
9.3.1. Klasszikus balett alapjai I.   

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

 
9.3.2. Klasszikus balett alapjai II.   

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

 
9.3.3. Klasszikus balett alapjainak elmélyítése I.   

-Az új gyakorlatok megtanításán kívül, az előzőekben elsajátított gyakorlatok továbbfejlesztése, egy 
részüket féltalpon állva végeztetjük a rúdnál. A féltalpra emelkedés kidolgozása, illetve a relevé-vel 
végzett gyakorlatok dinamikájának a megismerése 
-A már tanult gyakorlatokat középen, pózokban is megtanítjuk. Alapvető feladat a nagy pózok 
elsajátítása 
-A kis ugrások kidolgozása, tempójuk felgyorsítása 

 
9.3.4. Klasszikus balett alapjainak elmélyítése II.   

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

 
9.3.5. Klasszikus balett gyakorlat  

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

 
Rúdgyakorlatok: 
- A már megismert pózokat összekötjük egy gyakorlaton belül. 
Fondu 90 fokon 
Fondu 90 fokon tombéval előre és hátra 
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Frappé és double frappé demi plié-relevével előre, oldalra, hátra és pózokban 
Rond de jambe en l’air demi plié-relevével 
Grand rond 45 fokon demi plié-relevével és demi pliében 
Grand rond 90 fokon, féltalpon 
Relevé lent és developpé pózokban plié-relevével 
Grand battement jeté lábmegtartással előre, oldalra, hátra és pózokban 
Balance helyzetek féltalpon, nagy pózokban 
Középgyakorlatok: 
Fouetté 45 fokon, talpon en dehors, en dedans 
Relevé lent pózokban demi plié-relevével 
Allongé pózok 
Tour lent nagy pózokban és passé helyzetben 
Temps lié 90fokon talpon és féltalpon. 
Grand battement jeté lábmegtartással irányokban, pózokban 
 
Tourok: 
Tour sur le cou de pied II., IV. és V. pozícióból 1 tourral IV. pozíciba érkezve, en dehors és en 
dedans 
Tour posé en dehors, en dedans és váltakozva 
Emboité sauté en tournant diagonálban 
Allegro: 
Temps levé sauté I., II., IV. és V. pozícióban, changement volé 
Pas emboité, emboité sauté 
Egyes kis ugrásokat teljes (1) fordulattal is gyakoroltatjuk 
Pas de chat olasz- és spanyol formák 
Temps levé sauté 45 és 90 fokon (színpadi forma) 
Pas failli 
Grand assemblé előre, oldalra, hátra és pózokban 
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban is  
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban 
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban 
 
-A korábban tanult anyag állandó ismétlése, fejlesztése, precizitásának javítása, különböző 
kombinációk és etűdök tanulása. Egy-egy kombinációba különböző típusú elemeket is 
elhelyezünk (pl. forgások, díszítő- és kötőelemek adagióban, allegroban). A klasszikus balett 
előadásmódjának sajátosságaira különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Megtanítjuk az eddig 
tanult diagonál forgásokat körben is. Bővítjük a díszítő- és összekötő lépések körét, használatuk 
lehetőségeit.  
Grand temps levé sauté 90 fokon, elöl, oldalt és hátul tartott szabad lábbal, pózokban is  
Sissone fermé 90 fokon oldalra és pózokban 
1Cabriole 45 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban 
 
Tourok: 
Tour degagé diagonálban és körben 
Tour tirebouchonne középen és diagonálban, sorozatban is 
Allegro: 
Pas courru 
Échappé battu 
Entrechat quatre 
Entrechat royal 
Assemblé battu 
Brisé 
Cabriole 90 fokon, előre, oldalra, hátra és pózokban 
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Jeté entrelacé 
Grand fouetté sauté 
Grand jeté croisé- és effacé pózokban 

 
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Balett-terem, táncterem (tanműhely) 
 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

10. Bevezetés a tánctörténetbe tantárgy 309 óra/319 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló ismerje meg a különböző tánctörténeti korok legfontosabb eseményeit, szemléletét, 
táncainak stílusát, meghatározó alkotóinak, táncosainak életét, munkásságát. Legyen rálátása a 
fejlődési folyamatokra, korszakok, alkotók egymásra hatására. Tánctörténeti ismereteit képes legyen 
történeti alapismereteibe ágyazva áttekinteni, valamint általános művészet- és zenetörténeti 
ismeretekkel összekapcsolni. Fejlessze a tanuló ízlését, tánc- és színházművészet iránti érdeklődését, 
szeretetét, nyitottságát. 

 
10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a történelem, magyar irodalom, művészet- és zenetörténet, valamint az 
előadó művészeti gyakorlat tantárgyhoz. 

 
10.3. Témakörök 

10.3.1. A tánc keletkezésétől a reneszánsz táncművészet korszakái  
Mágia és rítus az őskorban, a tánc keletkezése, társadalmi funkciója    

Ez az egység a tánc kezdeteiről, keletkezéséről szól, az ősi társadalmakban betöltött funkcióiról, 
összművészeti jellegéről. Felöleli a munka és a tánc, illetve a mágia és a tánc kapcsolatát, az ősi 
mozdulatábrázolásokat, ősi formákat, a természeti népek tánckultúráját. 
-a tánctörténet forrásai 
-a tánc keletkezése, társadalmi funkciója 
-ősi mozdulatábrázolások 
-munkatáncok 
-tánc és mágia 
  
Az ókori birodalmak táncélete 
 
Az egység tartalmazza a nagy ókori civilizációkról fennmaradt, tánccal kapcsolatos ismereteket, a tánc 
adott kultúrában betöltött szerepét a társadalom kontextusában. 
 
-India táncművészete, az indiai táncok elterjedése: hindu tánckönyvek, táncok fajtái, mudrák. 
-Japán táncművészete: táncfajták, NO színház, táncos dinasztiák. 
-görög táncművészet: kozmikus tánc, körtáncok, fátyoltánc, Dionüszosz-ünnepek, drámai táncok. 
-római táncművészet: mimusok, szaturnáliák, lupercaliák, bacchanáliák, pantomim. 
 
Táncélet Európában a középkortól a reneszánszon át az udvari balettig  
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A téma felöleli a tánctörténetet a koraközépkori keresztény kultusz terjedésétől a reneszánsz kori 
Itáliai táncmesterekig. 
 

Középkor 
-a kereszténység hatása a mindennapi életre és a táncra, a tánc egyházi tilalma 
-pogány és barbár elemek továbbélése a keresztény kultúrában 
-misztérium játékok 
-Danse macabre 
-lovagi kultúra és táncformái 
-nemesi és paraszti táncok különválása 
 
Reneszánsz 
-a reneszánsz esztétikája 
-ballo és balletto 
-maestro di ballok: Domenico Da Ferrara, Antonio Cornano, Fabritio Caroso 
-az új európai táncművészet megalapozása 
-intermedium 
-commedia dell’ arte 
-Thoinot Arbeau: Orchésographie 
 
A magyar táncélet a reneszánszban 

Reneszánsz Magyarországon  

-Mátyás király és a reneszánsz 
-magyarországi táncfajták 

 
10.3.2. Az udvari balett kialakulásától a reformkori magyar táncéletig 

Udvari balett 
 
Medici Katalin ünnepélyei 
XIV. Lajos udvari balettjeinek látványvilága 
-XIV. Lajos, a Napkirály – táncos, mecénás 
-alkotók:  Beauchamps, Lully, Moliére 
-1662. Királyi Táncakadémia 
-táncmesterek, táncjelírás: Rameau, Feuillet 
 
A felvilágosodás hatása a táncművészetre, Jean-Georges Noverre cselekményes balettje és a 
"Levelek..." 
 
A felvilágosodás hatása miképp jelenik meg a táncművészetben, Noverre munkásságán keresztül 
veszi végig a korszak újító törekvéseit. 
 
-előzmények: a tökéletes táncosok, csiszolt technika, olasz virtuozitás 
-Noverre élettörténete és munkássága 
-Noverre reformtörekvései: a cselekményes balett, dramaturgia, díszlet, jelmez, pantomim és tánc 
összekapcsolása 
-Noverre balettje 
-Noverre követői 
-Vigano coreodrammája 
 
A romantikus balett   
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A romantika mint  stílusteremtő korszak 
-Bournonville 
-Spicctánc, tündérlények  
-a Taglionik (Filippo, Marie) és A Szilfid 
-Nemzeti romantika – néptánc - karaktertáncok 
-Fanny Elssler 
-Perrot, Grisi és a Giselle  
-Carlo Blasis és a táncpedagógia  
-a késő romantika - Saint-Léon és a Coppélia 
 
A magyar táncélet az Operaház megnyitáság  
 
A XVIII. századi magyar táncélet 
-Eszterházy esték 
-paraszti táncfolklór 
-Iskolai színjátszás 
-Az első magyar „balétek” 
 
Reformkor 
-reformkori táncos generáció, első hivatásos táncosok 
-Saáry Fanny, Aranyváry Emilia – az első magyar prímabalerinák 
-az Operaház kezdetei 

 
10.3.3. A romantika másodvirágzásától az újítókig    

A balett klasszicizálódása Oroszországban  
A téma felöleli a nagy romantikus baletteket a koreográfusaitól, sztárbalerináitól a letisztult 
klasszikáig, Marius Petipa munkásságáig és az orosz klasszikus balettig. 
 
Orosz klasszika 
-Perrot, Saint-Léon, Blasis Oroszországban 
-Petipa balettjei 
-Csajkovszkij zenéje 
-orosz balett csillagok, klasszikus virtuozitás 
 
Gyagilev és az Orosz Balett     
 
Újítások a balett formanyelvén belül. A társművészetek és a táncművészet kapcsolata Szergej 
Gyagilev munkásságán keresztül. 
 
-Gyagilev személyisége, kulturális szerepe  
-Új orosz művészet, új balettstílus 
-Orosz szezonok Párizsban 
-Fokin alkotói újításai 
-Sztravinszkij szerepe 
-kapcsolat az avantgarddal 
-komplex előadás  
-Nizsinszkij – a mozdulat új lehetőségei 
-Gyagilev hagyatéka  
    
George Balanchine és a neoklasszikus balett 
 
-Balanchine élete és pályafutása 
-fontosabb művei 
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-a klasszikustól a neoklasszikusig 
-a szimfonikus balett fogalma 
 
 
Az újítók megjelenése a táncművészetben     
A témakör a földrajzilag egymástól elkülönült, vagy éppen egymással szoros ok-okozati 
összefüggésben álló újító törekvéseket veszi sorra, koreográfusok, táncosok alkotói munkásságán 
keresztül.  
 
A moderntánc kialakulása Amerikában 
-Isadora Duncan 
-Martha Graham 
-José Limón 
 
Új színpadi törekvések Európában 
-Emile-Jacques Dalcroze 
-Laban Rudolf 
-Kurt Jooss 
 
Magyar mozdulatművészet kialakulása 
-Madzsar Alice 
-Dienes Valéria 
-Szentpál Olga 

 
10.3.4. A XX. század első felének táncélete    

Néptánc mozgalmak és hivatásos néptánc együttesek Magyarországon 
 
A témakör sorra veszi a hazai néptánc-élet amatőr és professzionális színtereit, bemutatja a hivatásos 
néptánc együtteseket, és a néptánc mozgalom jelentőségét.  
 
Néptánc, mint a színpadi táncok forrása 
-néptáncok az Operaház színpadán 
 
Együttesek:  
-Néphadsereg Központi Művészegyüttese 
-Magyar Állami Népi Együttes 
-Szakszervezetek Országos Tanácsának Központi Művészegyüttese 
-Duna Művészegyüttes 
 
Koreográfusok: 
-Molnár István 
-Rábai Miklós 
-Szabó Iván 
 
Néptánc mozgalmak: 
-Gyöngyösbokréta  
 
Az operaház és a vidéki magyar balett együttesek története,    
 
A témakör a magyar hivatásos balett együttesek történetét, koreográfusainak, táncosainak 
munkásságát öleli fel, bemutatja a hazai táncélet fejlődését. 
 
Operaház 
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-az Operaház megnyitása 
-Luigi Mazzantini 
-Nicola Guerra 
-külföldi művészek vendégjátéka (Orosz Balett, Isadora Duncan) 
-Otto Zöbisch 
-Brada Ede 
-Jan Cieplinski 
-Nádasi Ferenc 
-Harangozó Gyula 
-Seregi László 
-Lőrinc György balett igazgatósága 
-az Operaház napjainkban 
 
Szegedi Balett 
-Lőrinc György 
-Imre Zoltán 
-Szegedi Kortárs Balett 
-Juronits Tamás 

 
10.3.5. Kitekintés a külföldi és hazai alkotók munkájára a XX. században 

A témakör áttekinti a XX. század legjelentősebb együtteseit, koreográfusait mind hazai mind 
nemzetközi viszonylatban, Európában és a tengerentúlon is. A témakörön belül a szakanyag a helyi 
sajátosságoknak megfelelően szabadon alakítható.  
 
Pécsi Balett 
-az együttes létrejöttének háttere 
-az együttes alkotói szemlélete 
-Eck Imre 
-alapító tagok 
 
Győri Balett 
-az együttes létrejöttének háttere, alapító tagok 
-Markó Iván 
-korszakok 
-Koreográfiák 
-vendégkoreográfusok  
 
ExperiDance  
-Román Sándor 
-Ezeregyév 
 
Kiemelkedő néptánc alkotók 
-Tímár Sándor 
-Novák Ferenc 
-Kricskovics Antal 
-Szigeti Károly 
-Györgyfalvai Katalin 
-Foltin Jolán 
-Diószegi László 
-Zsuráfszki Zoltán 
 
Néptánc mozgalmak: 
-Táncház mozgalom 
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10.3.6. A vizsgatevékenység előkészítése 

E témakör egyrészt ismétli és rendszerezi az eddig megszerzett tánctörténeti ismereteket, másrészt 
vizsgahelyzet szimulációval mentálisan is felkészíti a növedékeket a vizsgatevékenységre. 

 
10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem 
 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11888-16 azonosító számú 

Előadó-művészeti alapismeretek 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11888-16 azonosító számú Előadó-művészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK    
Az adott előadó-művészeti ág legfontosabb 

korszakainak ismérvei, meghatározó műveinek 

ismerete  

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág meghatározó 

alkotóinak és előadóinak ismerete  
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág eltérő műfajai, 

stílusai alapvető jellemzőinek ismerete 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ággal kapcsolatos 

ismeretek elhelyezése a történelmi, az irodalmi, a 

művészettörténeti korszakokban 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 

legjellegzetesebb rendezvény helyszíneinek, az 

előadás, rendezvény szervezéséhez 

nélkülözhetetlen alapvető technikai feltételek 

ismerete 

 x x 

SZAKMAI ISMERETEK    
Az adott előadó-művészeti ág (artistaművészet, 

színművészet, táncművészet és zeneművészet) 

korszakaira jellemző stílusjegyek, sajátosságok 

x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 

alkotóinak életműve 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág legjelentősebb 

előadóinak életműve 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj 

meghatározó alkotásai 
x  x 

Az adott előadó-művészeti ág előadásainak 

legjellemzőbb helyszínei 
 x x 

Az előadó-művészeti rendezvények alapvető 

technikai feltételei 
 x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK    
Szervezőkészség  x x 

Verbális és nonverbális kommunikáció x x x 

Motivációs és meggyőzési készség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK    
Figyelem x x x 

Pontosság  x x 

Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK    
Kapcsolatteremtő készség  x x 

Kommunikációs rugalmasság x  x 

Nyitott hozzáállás x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK    
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Emlékezőképesség x x x 

Figyelem-összpontosítás x  x 

Kontroll (ellenőrző képesség) x x x 

 

11. Előadó-művészet történet (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet tantárgy 67 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának a célja az, hogy a tanuló megismerje a tanult előadó-művészeti ág 
történetének legfontosabb állomásait, meghatározó műveit, kiemelkedő alkotóit és előadóit és ezzel 
párhuzamosan megismerje az adott előadó-művészeti ág műfajainak és stílusjegyeinek sajátosságait. 

 
11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy során a megszerzett ismeretekkel a tanuló képes felismerni az adott előadó-művészeti ág 
és a többi előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Célja megismertetni a 
történelem, az irodalom és más művészeti ágak hatásait az előadó-művészet fejlődési folyamatára. 

 
11.3. Témakörök 

11.3.1. Előadó- művészeti történeti ismeretek    
A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról korszakra 
haladva a művek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, eseményeit. Ez magában 
foglalja egy-egy szerző élettörténetét is, amely soha nem választható el az adott környezettől, 
korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve 
megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Műveket összefüggésükben is bemutat. 
A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus 
modern közötti négy évszázad adott előadó-művészete. A régebbi korok előadó-művészetére abban 
az életkorban érdemes visszatérni, amikor a tanuló történelmi, eszmetörténeti ismeretek 
tekintetében elmélyültebb tudással rendelkezik. Mindazonáltal az 1500-as évek előtti előadó-
művészetben is bőséggel lehet találni olyan példákat, melyekkel lehetséges az adott előadó-
művészeti ág története tanulásának általános megalapozása, de a mélyebb ismeretek 
elsajátíttatására törekedni illúzió volna. Különösen azért, mert a korai évszázadok művészetével a 
tanulók aktívan nem találkoznak. 

 
11.3.2. Műelemzés  

Az adott előadó-művészeti ág történet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt mű kiemeléseként 
sor kerül annak közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a mű keletkezésének 
körülményeitől, szerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a mű leghíresebb 
előadóinak bemutatását és a legaprólékosabb stílus és forma elemzését is. Nagyon fontos, hogy a 
kiválasztott mű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt 
stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a tanuló számára. A megfelelően 
kiválasztott tananyagnak része lehet olyan alkotás is, melyet bármely tanuló a főtárgy óráján is 
tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között. 

 
11.3.3. Kép- és hangfelvételek megtekintése, meghallgatása  

Az audiovizuális és audio felvételek megtekintése, meghallgatása nem más, mint az adott előadó-
művészeti ágnak a tantárgy tanítása során bemutatott kép-és hangfelvételeinek megismerése. Ez az 
egyik legfontosabb eleme a tantárgy oktatásának. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja 
el a tanuló a történelmi korokra jellemző kultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni a 
később megismerendő művek sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját műfajában az 
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előadandó műveket stílusosan eljátszani. Enélkül a műelemzések sem lehetnek mélyrehatóak. 
Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a tanulók ízlésében, amellyel gazdagíthatják 
érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt valamennyi leendő előadóban. 

 
11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Projektorral, számítógéppel, internettel felszerelt szaktanterem 
 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

12. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 134 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és 
zeneművészet) előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb 
sajátosságait, az az előadások jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb 
technikai ismereteit, és ezek ismeretében képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének 
elkészítésére. 

 
12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz 
 

12.3. Témakörök 
12.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei   

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 
sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 
ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 
eseteire. 

 
12.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei   

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. Az 
előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a világítás, a 
díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 
12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, számítógép. 
 

12.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

13. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

13.1. A tantárgy tanításának célja 
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Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon folyik, 
ha az aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy célja, hogy 
kapcsolódva a művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve 
stílusjegyei kézzelfoghatóvá váljanak a tanulók által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi 
jelenetek, zenei darabok, artista előadások formájában. 

 
13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a megszerzett 
ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág összefüggéseit, 
kapcsolódási pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a történelem, az irodalom 
és más művészeti ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési folyamatára. Szoros kapcsolatot tart 
fenn továbbá a Kulturális program és projekt szervezése c. modullal a létrejött produkciók 
menedzselési tervének kidolgozása kapcsán. 

 
13.3. Témakörök 

13.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata   
Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 
 
• a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 
• stílusjegyek ismerete 
• előadásmód 
• technikai feltételek 

 
13.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat   

A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése megtervezése és 
esetleges gyakorlati kivitelezése. 
 
• az előadás stílusának, jellegének meghatározása 
• az előadás célközönségének felmérése 
• piackutatás 
• marketing 
• pályázatok felkutatása 
• humán erőforrások felmérése 
• technikai igények felmérése 
• technikai adottságok felmérése 
• költségvetés tervezése 
• a program lebonyolítása 

 
13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, számítógép 
 

13.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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A 

11887-16 azonosító számú 

Kulturális program és projekt szervezése 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11887-16 azonosító számú Kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai 
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK     

Rendezvényeket tervez, megvalósít és értékel x x x x 

Kapcsolatot tart a médiával és egyéb 

szervezetekkel 
  x x 

Kampányokat szervez   x x 

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, 

tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 

munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi követelményeket  

  x x 

Közreműködik projektpályázatok elkészítésében x x   

Hozzájárul a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséhez, a projektcélok és a projekt 

szervezetének kialakításához 

x x   

Részt vesz a projekt kommunikációs tervének, a 

partneri kapcsolattartás menetének és a 

jelentéskészítés rendjének megalkotásában 

x x   

Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, 

nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezeli 

a projektre vonatkozó elektronikus pályázati 

rendszert 

x x   

Részt vesz a projekt terv szerinti megvalósításában, 

különös tekintettel az idő- és 

költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék 

minőségi jellemzőire 

x x   

A projektterv szerint elvégzi a rá háruló 

tevékenységek kivitelezését, illetve a 

kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és 

adminisztrációs feladatokat 

x x   

Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az 

előrehaladás nyomon követésében a tervtől való 

eltérés vizsgálatában 

x x   

Közreműködik a projekt lezárásában, a 

projekttermék átadásában, a projekt-tevékenység 

dokumentálásában 

x x   

SZAKMAI ISMERETEK     
A rendezvények típusai   x x 

A rendezvények személyi és tárgyi feltételei   x x 

Szervezők és közreműködők, koordináció   x x 

Rendezvény költségvetési terve   x x 

Rendezvény forgatókönyve   x x 

Közönségkapcsolati feladatok   x x 

Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és 

környezetvédelmi előírások  
  x x 

Szerzői jogi alapismeretek   x x 

Szerződések jogi alapjai   x x 
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Rendezvény értékelése   x x 

Kampányszervezés   x x 

Médiakapcsolatok kialakítása, sajtóterv   x x 

Projekt és projektszervezet x x   

Projekttermék/Output, a projekt definiálása x x   

Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram, 

hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 

erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és 

minőségterv, monitoring és kontrollterv 

x x   

Projektdokumentumok x x   

Tervlezárás és kockázatelemzés x x   

Nyilvántartás x x   

Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, 

emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) 

x x   

Projektmonitoring x x   

Nyomon követési eljárások x x   

Eltérések elemzése x x   

Beavatkozások meghatározása x x   

Szállítók és közbeszerzés x x x x 

Szerződéskötés   x x 

Főbb hazai és európai uniós alapok, alapkezelők   x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     
Szervezőkészség x x x x 

Verbális és nonverbális kommunikáció x x x x 

Motivációs és meggyőzési készség  x  x 

Prezentációs készség x x x x 

Jelentéskészítés x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     
Önállóság  x  x 

Pontosság x x x x 

Rugalmasság  x  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     
Nyitott hozzáállás  x  x 

Kapcsolatteremtő készség  x  x 

Segítőkészség  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     
Rendszerező képesség x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x x x 
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14. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok elkészítésére és 
lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a gyakorlati 
munkafolyamatok szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek megtervezésében, 
projektfeladatok megvalósításában. A tanuló ismerje meg a projekttervezéssel és lebonyolítással 
összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. 

 
14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Nem kapcsolódik, alapozó tárgy 
 

14.3. Témakörök 
14.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment    

* A projekt és jellemzői 
* Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 
* Projekt és projektszervezet 
* Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 
* Információgyűjtés 
* Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 
14.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés    

1. Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 
2. Igényfelmérés, megvalósíthatóság 
3. Projekttermék/Output, a projekt definiálása 
4. Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi 

ütemezés, erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és 
kontrollterv 

5. „Kritikus út” 
6. Projektdokumentumok 
7. Tervlezárás és kockázatelemzés 
8. Projekttervek jóváhagyása 
9. Nyilvántartás  

 
14.3.3. Megvalósítás és kontroll  

* Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, 
kockázat- és kommunikációs menedzsment) 
* Projekt monitoring 
* Nyomon követési eljárások 
* Beavatkozások meghatározása 
* Szállítók és közbeszerzés 
* Szerződéskötés  
* Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 
* Információgyűjtés 

 
14.3.4. Értékelés és zárás   

- Nyomon követési eljárások 
- Eltérések elemzése 
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, 

jelentéskészítés 
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14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, csoportszoba, számítógép terem 
 

14.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

15. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 67 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

15.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, 
nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a projekttervezéssel és 
lebonyolítással összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre 
vonatkozó elektronikus pályázati rendszert. 

 
15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során 
elsajátított kompetenciákra. 

 
15.3. Témakörök 

15.3.1. A projektmunka gyakorlata    
- Az igényfelmérés módszerei 
- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- 

és szerződésminták értelmezése és kitöltése 
- Projekttervezés 
- Célkitűzés (célfa, problémafa)  
- Tevékenységdiagram 
- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 
- Időrendi ütemezés (Gantt) 
- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 
- Kommunikációs és minőségterv  
- Monitoring és kontrollterv dokumentumai  
- „Kritikus út” kiszámítása 
- Kockázatelemzés módszerei 
- Nyilvántartás 
- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment) dokumentumai 
- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 
- Szerződéskötés mintadokumentumai 
- Információgyűjtés és rendszerezés 

 
15.3.2. A projektet támogató szoftverek használata    

- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     
- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 
- Elektronikus pályázati rendszer használat 

 
15.3.3. Pályázatírás    
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- Hazai és uniós pályázatok rendszere 
- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 
- A pályázatírás módszertana 

 
15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem  
 

15.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

16. Rendezvényszervezés tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

16.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé 
rendezvények és kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, 
tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány megszervezésére 
 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment 
tantárgyak keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül.  

 
16.3. Témakörök 

16.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek    
- A rendezvények típusai 
- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 
- A rendezvények tárgyi feltételei 
- Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, 

közreműködők) 
- Konfliktuskezelői technikák 

 
16.3.2. Jogi alapok    

A rendezvényszervezés jogi alapjai:  
– Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  
– Szerzői jogi alapismeretek 
– Szerződések jogi alapjai 

 
16.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés    

– Rendezvények tervezése  
– Költségvetés készítése 
– A forgatókönyv részei 
– Megvalósítás és értékelés 

 
16.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció   

– A közönségkapcsolati munka alapjai 
– A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 
– Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  
– Kampányszervezés 
– Közösségi média 
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16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítógép terem 
 

16.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
 

17. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 
A tantárgy az 51 315 05 Előadóművészeti program- és projektszervező mellék-szakképesítéshez 
kapcsolódik. 
 

17.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 
módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés készítésére, kulturális 
programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé 
egy kampány megszervezésére. 

 
17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, valamint a 
rendezvényszervezés ismereteire. 

 
17.3. Témakörök 

17.3.1. Forgatókönyvírás  
– Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 
– A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás- értékelés) 
– Táblázatkészítés 

 
17.3.2. Költségvetés készítése   
– A rendezvény tervezése, forrásai 
– Költségvetés készítése gyakorlatban 

 
17.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata   

- A közönségkapcsolati munka módszerei 
- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 
- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 
- Kampányszervezés gyakorlata 
- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 
17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

17.5. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
 

18. Ágazati szakmai kompetenciák erősítése tantárgy 402 óra 
 

18.1. A tantárgy tanításának célja 
E témakörben a szakképesítéshez kapcsolódó – a képző intézmény helyi sajátosságait 
figyelembe vevő – ágazati szakmai kompetenciák erősítését kell tanórai keretben végrehajtani. 
 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 

18.3. Témakörök 
18.3.1. Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 

E témakörben a szakképesítéshez kapcsolódó – a képző intézmény helyi sajátosságait 
figyelembe vevő – ágazati szakmai kompetenciák erősítését kell tanórai keretben 
végrehajtani. 
 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
 
 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 
tevékenységformák (ajánlás) 

 
 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
értékeléssel. 
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ÚJ_2020-as KERETTANTERVEK 

02154033 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. BILLENTYŰS – SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

• lakcím:  

• e-mail cím:  

• telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén: 

 

• név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

• székhely:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (billentyűs))  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 2.1. 
megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (billentyűs))  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: -  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  

 

8. A szakmai követelmények leírása  
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Programkövetelmény-modul neve: Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

o Minimális óraszám: 1700  

o Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét 
természetesen, 
oldottan, ökonomikusan 
kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formailag 
és harmóniailag elemzi  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művészileg 
és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző 
stílusjegyek, 
műfaji 
sajátosságok 
felismerése által  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  

 

  

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  
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 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

•  a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, 
kottaállvány stb.)  

• netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati 20’  főtárgy  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játéktechnika, 
játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, 
muzikalitás, 
hangképzés, 
artikuláció  

40  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

A zongora főtárgyas 
vizsgázóknak a 
műsorideje: 30’, 
értékelési súlyozása: 
50%.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, 
muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

A zongora főtárgyas 
vizsgázóknak ez a 
feladat a főtárgyi 
feladat bővítésével 
kerül teljesítésre.  
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Írásbeli  60’  szolfézs  Hallás utáni lejegyzés, 
elméleti kérdésekre 
válaszadás  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

10   

60’  

 

zeneelmélet  Hallás utáni lejegyzés,  zenei hallás, zenei 
íráskészség,  

10   

   akkordfűzési 
gyakorlat kidolgozása  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása  

  

Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 
muzikalitás, 
artikuláció  

10   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű harmóniai, 
formai elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű 
fogalmazás  

10   
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10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 
ismeretek, szakszerű 
fogalmazás  

10   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154039 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. ÜTŐS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén: 

 •  név:  

• lakcím:  

• e-mail cím:  

•  telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén:  

•  név: oktatásért felelős miniszter  

•  jogi személy működési formája (cégforma):  

•  székhely:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (ütős))  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés  

 

• 2.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (ütős))  

• 2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

• 2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

• 2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése (A megfelelő elem 
kiválasztandó):  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása (A megfelelő elem 
kiválasztandó)  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: -  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
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minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  

 

8. A szakmai követelmények leírása  

 

Programkövetelmény-modul neve: Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

• Minimális óraszám: 1700  

•  Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét 
természetesen, 
oldottan, ökonomikusan 
kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formailag 
és  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művészileg  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  

harmóniailag 
elemzi  

 

és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az azokra 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
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jellemző stílusjegyek, 
műfaji sajátosságok 
felismerése által  

dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  

 

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  

  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezése szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek 
részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

• a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, kottaállvány stb.)  

• net kapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  

 

10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 
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Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játéktechnika, 
játékbiztonság, 
intonáció, ritmika, 
zenei memória, 
muzikalitás, 
hangképzés, 
artikuláció  

50  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, 
muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

Írásbeli  60’  szolfézs  Hallás utáni 
lejegyzés, elméleti 
kérdésekre 
válaszadás  

(100) pont 

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

8  

60’  zeneelmélet  Hallás utáni 
lejegyzés, 
akkordfűzési 
gyakorlat 
kidolgozása 100 
pont 

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati alkalmazás 

8   
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Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 
muzikalitás, 
artikuláció  

8   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való 
megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű 
harmóniai, formai 
elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű fogalmazás  

8   

10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 
ismeretek, szakszerű 
fogalmazás  

8   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

 

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154036 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. HÚROS-VONÓS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

•  lakcím:  

•  e-mail cím:  

•  telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén:  

• név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

• székhely:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (húros-vonós))  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés  

2.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (húros-vonós))  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
szín-házi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői fel-adatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: -  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama:  

 

 

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  
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7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  

 

8. A szakmai követelmények leírása  

 

Programkövetelmény-modul neve: Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma:  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maxi-mális óraszáma:  

 

•  Minimális óraszám: 1700  

• Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

 

Képzési forma: 
Csoportos, Egyéni 
felkészítés Tudás  

Képesség  Felelősség  Autonómia  

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a keret-
tantervben megfogal-
mazott szintű reperto-
árjának kimunkált, 
magas biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét természete-
sen, oldottan, ökono-
mikusan kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyako-
rol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes tudás-
szintjének megfelelő 
nehézségű zeneművek 
önálló megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formai-lag 
és harmóniailag elemzi  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művé-szileg 
és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során együtt-
működési készségével és 
aktív részvételével segíti 
a produkció létre-jöttét  
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Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző stílus-
jegyek, műfaji 
sajátosságok 
felismerése által  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  

 

  

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  

  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

• a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, kottaállvány stb.)  

• netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

Megnevezése  Idő-tar-tama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása száza-
lékos arányban 
kifejezve a vizsga 
egészének érté-
kelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játéktechnika, 
játékbiztonság, 
intonáció, ritmika, 
zenei memória, 
muzikalitás, 
hangképzés, 
artikuláció  

50  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

Írásbeli  60’  szolfézs  Hallás utáni 
lejegyzés, elméleti 
kérdésekre 
válaszadás  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

 8  

60’  zeneelmélet  Hallás utáni 
lejegyzés, 
akkordfűzési 

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 

8   
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gyakorlat 
kidolgozása  

(100 pont)  

gyakorlati 
alkalmazása  

Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  intonáció, ritmika, 
muzikalitás,  

8   

  2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

(100 pont)  

artikuláció    

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű 
harmóniai, formai 
elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű fogalmazás  

8   

10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 
ismere-tek, szakszerű 
fogalmazás  

8   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

 

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154034 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. FAFÚVÓS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

• lakcím:  

•  e-mail cím:  

•  telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén:  

 

• név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

• székhely:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (fafúvós))  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 

2.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (fafúvós))  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: -  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  
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8. A szakmai követelmények leírása  

 

Programkövetelmény-modul neve: Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

o Minimális óraszám: 1700  

o Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

 

Képzési forma: 
Csoportos, Egyéni 
felkészítés Tudás  

Képesség  Felelősség  Autonómia  

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét 
természetesen, 
oldottan, ökonomikusan 
kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formailag 
és harmóniailag elemzi  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művészileg 
és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző 
stílusjegyek, 
műfaji 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  
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sajátosságok 
felismerése által  

 

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  

  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

• a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, kottaállvány stb.)  

• netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játéktechnika, 
játékbiztonság, 
intonáció, ritmika, 
zenei memória, 
muzikalitás, 
hangképzés, 
artikuláció  

50  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

Írásbeli  

 

60’  szolfézs  Hallás utáni 
lejegyzés, elméleti 
kérdésekre 
válaszadás  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

8   

60’  zeneelmélet  Hallás utáni 
lejegyzés, 
akkordfűzési 

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 

8   
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gyakorlat kidolgozása 
100 p  

gyakorlati 
alkalmazása  

Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 
muzikalitás, 
artikuláció  

8   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű harmóniai, 
formai elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű fogalmazás  

8   

10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 
ismeretek, szakszerű 
fogalmazás  

8   

 

 

 

 



647 
 

 

10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154038 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. RÉZFÚVÓS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

• lakcím:  

• e-mail cím:  

• telefonszám:  

b) nem természetes személy esetén: • név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

• székhely:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

 1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (rézfúvós))  

• 1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 0215  

•  

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 2.1. 
megnevezése: Klasszikus zenész II. (klasszikus zenész (rézfúvós))  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: -  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  
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8. A szakmai követelmények leírása  

 

Programkövetelmény-modul neve: Klasszikus hangszeres zenész tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

o Minimális óraszám: 1700  

o Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

 

Képzési forma: 
Csoportos, Egyéni 
felkészítés Tudás  

Képesség  Felelősség  Autonómia  

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét 
természetesen, 
oldottan, ökonomikusan 
kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formailag 
és harmóniailag elemzi  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művészileg 
és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  
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Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző 
stílusjegyek, 
műfaji 
sajátosságok 
felismerése által  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  

  

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  

  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat 

  

  

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

•  zongora  

• a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, 
kottaállvány stb.)  

• netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időta rtam a  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játéktechnika, 
játékbiztonság, 
intonáció, ritmika, 
zenei memória, 
muzikalitás, 
hangképzés, 
artikuláció  

50  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, 
muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

Írásbeli  60’  szolfézs  Hallás utáni 
lejegyzés, elméleti 
kérdésekre 
válaszadás  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, 
elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása  

8  

60’  zeneelmélet  Hallás utáni 
lejegyzés, 
akkordfűzési 

zenei hallás, zenei 
íráskészség, 
elméleti ismeretek 

8   
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gyakorlat 
kidolgozása 100p 

helyes gyakorlati 
alkalmazása  

Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 
muzikalitás, 
artikuláció  

8   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű 
harmóniai, formai 
elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű 
fogalmazás  

8   

10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, 
elméleti ismeretek, 
szakszerű 
fogalmazás  

8   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154037 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. MAGÁNÉNEKES SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén: 

•  név:  

• lakcím:  

•  e-mail cím:  

• telefonszám:  

•  

b) nem természetes személy esetén:  

• név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

• székhely:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (magánénekes)  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 

 2.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (magánénekes)  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gégészeti szakvélemény)  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  
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8. A szakmai követelmények leírása  

 

Progamkövetelmény-modul neve: Magánénekes tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma:  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

o Minimális óraszám: 1700  

o Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Hangszerét/énekhangját 
természetesen, 
oldottan, ökonomikusan 
kezeli  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Tisztában van a 
klasszikus 
összhangzattan 
szabályaival, a játszott 
zeneműveket formailag 
és harmóniailag elemzi  

A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet szép, 
kifejező hangon 
szólaltatja meg, 
stílushűen, művészileg 
és érzelmileg kifejezően 
adja elő  

Saját hangszerének, 
műfajának irodalma 
érdeklődéssel tölti el, 
ezekkel folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző 
stílusjegyek, 
műfaji 
sajátosságok 
felismerése által  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  
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 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
pontosan, stílusosan 
adja elő.  

  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

• • zongora  

• • a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, 
kottaállvány stb.)  

• • netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időta rtam 
a  

Egyes 
vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés szempontjai  Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Szabadon választott 

műsor 

hangversenyszerű 

bemutatása  

(100 pont)  

énektechnika, 

játékbiztonság, intonáció, 

ritmika, zenei memória, 

muzikalitás, hangképzés, 

artikuláció  

50  A kamarazenei- és 

kortárszenei művek 

kivételével a műsort 

fejből kell játszani.  

10’  kötelező 

zongora  

Szabadon választott 

műsor 

hangversenyszerű 

bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, ritmika, 

zenei memória, 

muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 

kortárszenei művek 

kivételével a műsort 

fejből kell játszani.  

Írásbeli  60’  szolfézs  Hallás utáni lejegyzés, 

elméleti kérdésekre 

válaszadás  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 

íráskészség, elméleti 

ismeretek helyes 

gyakorlati alkalmazása  

8   

60’  zeneelmélet  Hallás utáni lejegyzés, 

akkordfűzési gyakorlat 

kidolgozása 100p 

zenei hallás, zenei 

íráskészség, elméleti 

ismeretek helyes 

gyakorlati alkalmazása 

8   
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Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 

zongorakíséretes 

(egyéb 

hangszerkíséretes) 

éneklés  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 

muzikalitás, artikuláció  

8   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 

gyakorlat zongorán 

való megszólaltatása 

diktálás alapján  

2. zenemű harmóniai, 

formai elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek helyes 

gyakorlati alkalmazása, 

szakszerű fogalmazás  

8   

10’  népzene  Népdal előadása és 

elemzése (megadott 

kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 

ismeretek, szakszerű 

fogalmazás  

8   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154040 - KLASSZIKUS ZENÉSZ II. ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

•  lakcím:  

•  e-mail cím:  

•  telefonszám:  

b) nem természetes személy esetén: • név: oktatásért felelős miniszter  

• jogi személy működési formája (cégforma):  

•  székhely:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs)  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 2.1. 
megnevezése: Klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs)  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  

 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  
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4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés 
színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy 
hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a 
produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. 
Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gégészeti szakvélemény)  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  

 

8. A szakmai követelmények leírása  

Programkövetelmény-modul neve: Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása  
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Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

• Minimális óraszám: 1700  

• Maximális óraszám: 2200  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

  

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 

Ismeri és alkalmazza 
azokat a technikai 
elemeket, amelyek 
lehetővé teszik a 
kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
repertoárjának 
kimunkált, magas 
biztonságérzetű 
előadását  

Kimunkált, magas fokú 
technikai 
biztonságérzettel és 
előadói készségekkel ad 
elő, vezényel  

Technikai és zenei 
szempontból tudatosan, 
elemző módon gyakorol  

Tudatosan gyakorol, 
ezáltal képes 
tudásszintjének 
megfelelő nehézségű 
zeneművek önálló 
megtanulására  

Biztosan uralja a barokk-
, bécsi klasszikus 
összhangzattant  

Akkordfűzéseket játszik 
számozott basszusról  

Saját műfajának 
irodalma érdeklődéssel 
tölti el, ezekkel 
folyamatosan 
ismerkedik.  

Többszólamú mű társas 
előadása során 
együttműködési 
készségével és aktív 
részvételével segíti a 
produkció létrejöttét  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban az 
azokra jellemző 
stílusjegyek, 
műfaji 
sajátosságok 
felismerése által  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás után 
dallamokat lejegyez, 
lapról olvas  

  

 A kerettantervben 
megfogalmazott szintű 
zeneművet ritmikailag 
és tempótartásban 
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pontosan, stílusosan 
adja elő.  

 Hangfelvétel 
készítésénél 
szakértőként 
közreműködik  

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei (idegen nyelvű) 
műszavakat, előadási 
jeleket, utasításokat  

  

 

 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Klasszikus zenészképzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok 
ellátásában már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

 

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

• a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, kottaállvány, 
lejátszó stb.)  

• netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek és 
feladatok bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása 
százalékos 
arányban kifejezve 
a vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati  20’  vezénylés  Énekes együttes 
vezénylése, az adott 
szakképesítés 
kerettanterve alapján 
előírt művek 
megszólaltatása 
nyilvános előadás 
keretében  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
gyakorlati 
alkalmazása, 
muzikalitás, 
intonáció, ritmika  

40  A kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell vezényelni.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott 
műsor 
hangversenyszerű 
bemutatása  

(100 pont)  

játékbiztonság, 
ritmika, zenei 
memória, 
muzikalitás  

10  A kamarazenei- és 
kortárszenei művek 
kivételével a műsort 
fejből kell játszani.  

Írásbeli 60’  szolfézs  Hallás utáni 
lejegyzés, elméleti 
kérdésekre 
válaszadás 100p  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

10   
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60’  zeneelmélet  Hallás utáni 
lejegyzés, 
akkordfűzési 
gyakorlat kidolgozása  

(100 pont)  

zenei hallás, zenei 
íráskészség, elméleti 
ismeretek helyes 
gyakorlati 
alkalmazása  

10   

Szóbeli 10’  szolfézs  1. lapról olvasás  

2. kamara-, vagy 
zongorakíséretes 
(egyéb 
hangszerkíséretes) 
éneklés  

3. Partitúrajáték  

(100 pont)  

intonáció, ritmika, 
muzikalitás, 
artikuláció  

10   

15’  zeneelmélet  1. Akkordfűzési 
gyakorlat zongorán 
való megszólaltatása 
diktálás alapján  

2. zenemű harmóniai, 
formai elemzése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek 
helyes gyakorlati 
alkalmazása, 
szakszerű 
fogalmazás  

10   

10’  népzene  Népdal előadása és 
elemzése (megadott 
kritériumok szerint)  

(100 pont)  

muzikalitás, elméleti 
ismeretek, szakszerű 
fogalmazás  

10   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 
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02154079 - TÁNCOS II. NÉPTÁNCOS SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

• lakcím:  

• e-mail cím:  

• telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén:  

• név: oktatásért felelős miniszter  

•  jogi személy működési formája (cégforma):  

•  székhely:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1. megnevezése: Táncos II. - Néptáncos  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 

2.1. megnevezése: Táncos II. - Néptáncos  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és 
előadói képességgel rendelkező szakember, aki kifejezően igényesen valósít meg, ad elő színpadi 
szóló vagy kartáncosi feladatokat. A néptáncos tevékenységét a néptánc, a színházi tánc területén 
fejti ki és hazai, illetve külföldi környezetben gyakorolja. Néptánc együtteseknél, táncszínházi 
társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét, illetve munkát vállalhat az 
ama-tőr táncművészeti élet színterein is. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének 
irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein 
belül látja el.  

A szakképesítéssel rendelkező táncos képes: rendezői, koreográfusi instrukciókat értelmezni; 
megvalósítani - próbarendet, értelmezni - fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, 
próbákra és előadásokra - gyakorlaton részt venni - próbán részt venni - új darabokat betanulni - régi 
darabokat felújítani - markírozni (lejáró próbán részt venni) - színpadot bejárni - főpróbán részt venni 
- az új szakmai törekvéseknek megfelelni - előadásokban részt venni - vendégszerepléseken, 
tájelőadásokon, turnékon részt venni - mindenütt és mindenkor megfelelő felkészültséggel, 
ugyanolyan intenzitással táncolni.  

Elvárás a fizikai és lelki állóképesség, színpadi szerepformálási képesség, előadókészség, stílusérzék, 
harmonikus mozgáskoordináció, elhivatottság, intenzív munkavégzés, kreativitás, ötletgazdagság, 
emlékezőképesség (ismeretmegőrzés), önfegyelem.  

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: -  
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6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
mi-nimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  

 

7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám 

  

8. A szakmai követelmények leírása  

 

8.1. Programkövetelmény-modul neve: Néptánc  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

Képzési forma: Csoportos 

 

Képzési forma: 
Csoportos Tudás  

Képesség  Felelősség  Autonómia  

Ismeri a néptánc tánc-
technikai szabályait, 
gyakorolni és 
alkalmazni tudja azokat.  

Képes az adott 
tánctechnikákban 
eligazodni, stílusjegyeit 
felismerni és 
alkalmazni.  

Felelősséget vállal az  

elvégzett munka 
színvonaláért, 
kivitelezéséért és a 
rábízott feladat 
végrehajtásáért.  

Önállóan képes 
munkáját végezni, a 
felmerülő akadályokat 
megoldani.  

A szakkifejezések 
jelentését, helyes 
kiejtését pontosan 
alkalmazza.  

Képes megformálni 
különböző szerepeket 
és a koreográfus 
elvárásainak 
megfelelően az adott 
előadásban részt venni.  

Felelősséggel tartozik az 
előadás sikeres és 
akadálytalan 
megvalósításáért.  

A fejlődés folyamán 
kialakul a megfelelő 
önállóság ahhoz, hogy 
az összetett feladatokat 
szoros irányítás  

nélkül is képes legyen 
megoldani.  

Eligazodik a helyi és 
nemzetközi kulturális 
szférában. Érti és ismeri  

Képes önállóan ápolni 
kondícióját, fenntartani 

A munkavégzés során  Önállóan képes 
megfele-lő lépéseket 
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a tánctechnikai tudását 
a  

szem előtt tartja a 
kitűzött célokat és 
elvárásokat. 

tenni a szakmai 
önfejlesztés  

a kulturális 
hagyományok és 
értékek miben-létét.  

szakmai 
követelményekhez 
mérten.  

 érdekében.  

Az alkotás, előadás és 
befogadás 
folyamatának 
hatásmechanizmusát 
ismeri és alkalmazza.  

Képes az adott 
klasszikus, karakter, 
néptánc, modern 
technikára épülő 
színpadi igényeket ki-
elégítő koreográfiák 
kivitelezésére.  

A munkavégzés során  

szem előtt tartja a helyi 
közösség érdekeit. 
Elfogadja és hitelesen 
képviseli a táncművészet 
társadalmi szerepét és 
értékeit.  

Önállóan képes 
megoldani rá bízott 
feladatokat, kreatívan 
és rugalmasan képes 
reagálni helyzetekre.  

Rendelkezi a 
szerepformálás és 
színpadi viselkedés 
alapvető szabálya-inak 
ismeretével.  

Képes a tanultak 
alkalmazásával magas 
szintű harmonikus 
mozgáskoordinációra, 
mozgásutánzásra. 
Mindezek mellett 
fejlett mozgás-
memóriával, tér-és rit-
musérzékkel 
rendelkezik.  

Felelősséget vállal a 
saját hatáskörében meg-
hozott, és elmulasztott 
döntésekért.  

Nyitott kommunikáció 
és hozzáállás jellemzi.  

Átlátja a tánc és a zene 
kapcsolatát, valamint a 
táncművészetnek a 
többi művészeti ághoz 
való viszonyát, 
egymásra gyakorolt 
hatását. 

Képes a monoton, 
illetve az intenzív 
munkavégzésre 
egyaránt.  

 

Tudatosan alakítja 
életét, betartja a szakma 
által támasztott munka 
és egészségügyi 
szabályokat.  

 

 

 Képes együttműködni, 
kapcsolatot tartani 
társaival, és aktívan 
részt venni az adott 
munkafolyamatban. 
/tréning, próba, 
előadás, turné stb./  

 

  

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  
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A professzionális táncos olyan szakember, aki a magas szintű szakmai tudásával színházak 
tánckarában, nemzeti és kiemelt balett- és táncegyüttesekben, vagy független együttesekben képes 
munkát vállalni, és a magas színvonalú produkciók létrehozásában aktívan részt venni.  

A táncművészet elsősorban az egyetemes kultúra hagyományainak megőrzését szolgálja, amihez a 
képzett táncos a művészeti tevékenységével hozzájárul.  

A tánc a nagyközönség igényeinek megfelelően a kulturális, szórakoztatási és szabadidős 
tevékenységek ágazatába tartozik, melynek értelmében a táncos tevékenysége nem csak az 
értékmegőrzés szempontjából fontos, de a közösségben, társadalomban vállalt szerepe is 
meghatározó.  

A táncoktatásban nevelkedett ember egy komplex oktatásban vesz részt, amely az egyetemes tudást 
és a művészetekben való eligazodást együttesen biztosítja. A tánctanulás olyan kompetenciákat ad, 
amelyek az élet többi területein is sikeres tevékenységek eléréséhez vezetnek. Magas szintű fizikai 
képességeket, a külvilágra és a közösségre való érzékeny figyelmet, magas fokú munkabírást, állandó 
önkontrollt, valamint a rugalmas, nyitott munkához való hozzáállást biztosít. Az egész életen át tartó 
tanulás a magas szakmai szint elérésének velejárója, valamint a professzionális táncos sikeres karrier 
elérésének feltétele.  

A táncos szakmában gyakran a pedagógiai, segítő, vagy gyógyító területeken lévő továbbtanulás 
jellemző. A társadalomban vállalt szerep ilyen értelemben további értékeket teremt. Helyi, országos 
és nemzetközi szinten a színházakban, kulturális intézményekben, oktatási intézményekben, illetve a 
szórakoztató iparban is értéknövelő tevékenységeket végez a táncos szakmát magas szinten művelő 
munkavállaló. A szaktudása, a magas szinten fejlett kommunikációs képessége (a metakommunikáció 
és kommunikáció együttes kombinációja) a kulturális intézményekben való szervezői, rendezői, 
tanácsadói tevékenységekben is alkalmassá teszi a munkavállalásra.  

 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

A vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló tör-
vények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:  

• Felsőfokú szakirányú (táncpedagógus, táncművész, koreográfus) végzettség  

 

10.2. Tárgyi feltételek: 

 

10.2.1  Tükör, balett rúd  

10.2.2  Hajópadló, balett–szőnyeg  
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10.2.3  IKT eszközök, hangosító berendezés 
(erősítő, hangfalak)  

10.2.4  Zenei anyag lejátszását biztosító eszköz 
(CD lejátszó, MP3, MP4)  

10.2.5  Számítógép  

10.2.6  Szoftverek  

10.2.7  Projektor, kivetítő  

10.2.8  Kép– és hangrögzítő berendezések 
(Például fényképezőgép, videokamera)  

10.2.9  Mikroport, mikrofon  

10.2.10  Élőzene (zongora- korrepetitor)  

10.2.11  Színházterem  

10.2.12.  Színpadi öltözék, kellék, díszlet  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés 
módszere  

Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása 
százalékos 
arány-ban 
kifejezve a 
vizsga 
egészének 
értékelésében  

Egyéb követelmények  

Gyakorlati 
vizsgatevékenység 
– Próbatermi 
vizsgafeladatok  

120 perc  A csoportosan 
bemuta-tott “beugró” 
feladatsor után, az 
egyénileg húzott tétel 
teljesítése következik. 
Ez a “beugró tánc” 
egy sajátosan 
összegyakorolt, de a 
néptánc – 
hagyományban is 
csoportosan létezett 
táncformát takar. 
Ezután kerülhet sor a 
tételhúzásra, illetve a 
tételen szerep- 

Egyéni 
teljesítmény 
megfigyelése a 
szakmai 
szempontoknak 
megfelelően. A 
módszertani 
elvárások 
mentén, 
mennyire 
sajátította el a 
vizsgázó az 
adott tantárgy 
tananyagát, 
isme-reteit. Az 
elért 
tudásszintet mi- 

- A kötelező szakmai 
gyakorlati órák 
tánctechnikai 
anyagának 
bemutatása.  

- Az adott 
tánctechnikák 
szabályainak 
alkalmazása.  

- A módszertani 
lényeg felfogása, a 
saját testére 
megfelelően 
adaptálása és 
művészi kifejező 
képességgel 
egyensúlyba hozása.  

40%  -  
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- A kombinációk 
megfele-lő 
kidolgozottsága. A 
fel- 

  lő háromféle feladat 
megvalósítására, 
amelyből egy, a saját 
énekhangra előadott 
– a tételben szerepelő 
– tánctípus 
megjelenítése, a 
másik kettő, pedig 
egy - egy dialektus 
tánckészletéből 
megvalósított önálló 
táncos rögtönzés, 
amely páros és szóló 
formában kerül 
megformálásra.  

lyen mértékben 
alkalmazza, 
egyé-ni 
teljesítménye 
milyen 
mértékben 
meggyőző, a 
várt tanulmányi 
szintet milyen 
eredményesen 
érte el.  

Osztályzás:  

81 - 100% jeles 
(5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% 
közepes (3)  

51 - 60% 
elégséges (2)  

0 - 50% 
elégtelen (1)  

adatok nehézségek, 
akadályok nélküli 
végrehajtása, illetve 
a felmerülő 
nehézségekre való 
rugalmas, tudatos 
szakmailag 
elfogadott reagálása.  

- kontroll  

- fejlődőképesség  

- intenzív 
munkavégzés  

- nyitott hozzáállás  

- empatikus készség  

- rugalmasság  
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Gyakorlati 
vizsgatevékenység 
– Színpadi  

vizsgafeladatok  

60 perc  Egy színpadi vizsgafel-
adat–sort kell 
jelmezben, élőzenére 
végig-táncolni, amely 
a következő részekből 
áll: A néptánc 
koreográfiák 
táncmatériájukban 
felölelik a Dunai–, 
Tiszai– és az Erdélyi 
táncdialektus 
dialektusonkénti 
legalább két 
kistájának valamelyik 
táncát. A legalább hat 
kistáj táncát szóló, 
kis– és nagycsoportos 
elő-adási formában 
jelenítik meg a 
vizsgázók, számot 
adva 
koreográfiatudásukról 
és improvizációs 
képességeikről.  

A színpadi 
feladatok 
nehézségi 
fokának mérése, 
az adott szerep, 
darabon belüli 
feladat 
fontosságának 
mérése, a 
csoporton belüli 
szerep 
kidolgozásának 
mérése, az 
előadás komplex 
felépítése szem-
pontjából, 
egyéni 
felelősség 
terhének a 
súlya.  

Osztályzás:  

81 - 100% jeles 
(5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% 
közepes (3)  

- A színpadi 
megjelenése 
megfelelően 
harmonikus  

- Az előadott 
koreográfiákban a 
szerepek 
megformálása 
hiteles.  

- A tánctechnikai 
elvárásoknak 
maximálisan eleget 
tesz (precizitás, 
állóképesség).  

- A színpadi teret 
megfelelően 
beosztja, térformát 
betartja, a zenei 
kísérettel 
összhangban 
dolgozik.  

- A koreográfiákban 
a többi résztvevővel 
teljes mértékig 
együttműködik.  

- A felmerülő 
nehézségeket, 
váratlan helyzeteket 

40%  -  
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51 - 60% 
elégséges (2)  

0 - 50% 
elégtelen (1)  

képes azonnal 
korrigálni és az 
esetleges 
problémákat 
elkerülni.  

- Betartotta a 
vonatkozó munka-, 
tűz-, baleset-, és  

egészségvédelmi 
előírásokat.  

Szóbeli vizs-
gatevékeny-ség-  

Tánctörténet  

25 perc (ebből 
felké-szülési idő 
15 perc)  

Válaszadás a 
vizsgakövetelmények 
alapján összeállított, 
előre kiadott 
tételsorokból húzott 
kérdésekre.  

A vizsgafeladat 
ismertetése: 
Tételhúzás után, az 
adott tétel alapján a 
meglévő ismeretek és 
tények verbális 
megfogalmazása.  

Milyen 
eredményesen 
érte el és 
sajátította el a 
tudást 
önmagához, 
illetve a 
diáktársaihoz 
képest egyaránt.  

Osztályzás:  

81 - 100% jeles 
(5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% 
közepes (3)  

- A tananyag 
megfelelő 
elsajátítása.  

- A fogalmak 
értelmezése, a 
korszakok 
felismerése.  

- A stílusirányzatok, a 
különböző 
tánctörténeti 
események 
ismerete. - A 
táncművészet 
alakulásának és 
történetének átfogó 
ismerete.  

10%  -  
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51 - 60% 
elégséges (2)  

0 - 50% 
elégtelen (1)  

- Önállóan alkotott 
vélemény, 
gondolatok 
interpretálása.  

- Az ismeret, 
megszerzett 
tudásmegosztásának 
képessége.  

Szóbeli 
vizsgatevékenység 

Nép-
rajz/Folklorisztika  

25 perc (ebből 
felkészülési idő 
15 perc)  

Tételhúzás után, az 
adott tétel alapján a 
meglévő ismeretek és 
tények verbális – és 
amennyiben 
szükséges – vizuális 
ismeretterjesztő 
megfogalmazása.  

Milyen 
eredményesen 
érte el és 
sajátította el a 
tudást 
önmagához, 
illetve a 
diáktársaihoz 
képest egyaránt.  

- Az ismeretek 
összekötése, az 
absztrakt 
gondolkodás, az 
áttekintő képesség 
és az általános 
tanulóképesség.  

- A prezentációs és 
fogalmazó készség, 
kommunikációs 
rugalmasság és  

10%  -  

   Osztályzás:  

81 - 100% jeles 
(5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% 
közepes (3)  

szorgalom/igyekezet.  

- Felkészülési idő 
után felmérhető az 
önfegyelem 
megjelenése, az 
empatikus készség 
és az ötletgazdag-
ság.  
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51 - 60% 
elégséges (2)  

0 - 50% 
elégtelen (1)  
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

A programkövetelmény által előírt vizsgafeladatok értékelése külön-külön történik. Az egyes vizsga-
feladatok eredménye a programkövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően 
számít bele a vizsga eredményébe. A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján 
egyet-len összesített osztályzatot kap.  

 

Az osztályzatok a következők lehetnek:  

 

81 - 100% jeles (5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% közepes (3)  

51 - 60% elégséges (2)  

0 - 50% elégtelen (1)  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános 
szabályok szerint kell meghatározni.  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendeltvizsgafeladatának 
érdemjegye elégtelen (1).  

 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített  

vizsgatevékenység ismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A próbatermi vizsgafeladatok a február – márciusi időszakban, a színpadi vizsgafeladatok, valamint a 
szóbeli vizsgatevékenység a május – júniusi vizsgaidőszakban kerül lebonyolításra.  

 

10.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: 

  

Próbatermi vizsgafeladatok  

A vizsgafeladat ismertetése:  
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A vizsga menete a következő: a csoportosan bemutatott “beugró” feladatsor után, az egyénileg 
húzott tétel teljesítése következik. Az úgynevezett “beugró” vizsgarészben az interperszonális 
rugalmasság és az irányíthatóság domináljon. Az így – csoportosan, de a megfelelő önfegyelemmel – 
eltáncolt formával lehet a tételhúzásra bejelentkezni. Ez a “beugró tánc” egy sajátosan 
összegyakorolt, de a néptánc – hagyományban is csoportosan létezett táncformát takar, melyben a 
kontroll is megjelenik. Ezután kerülhet sor a tételhúzásra, illetve a tételen szerepelő háromféle 
feladat megvalósítására, amelyből egy, a saját énekhangra előadott – a tételben szerepelő – 
tánctípus megjelenítése, mely a fejlődőképességről és az intenzív munkavégzésről ad számot, a másik 
kettő, pedig egy–egy dialektus tánckészletéből megvalósított önálló táncos rögtönzés, amely páros és 
szóló formában kerül meg-formálásra a megfelelő nyitott hozzáállással, az empatikus készséggel és 
rugalmassággal kiegészítve. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%  

B) A vizsgafeladat megnevezése: Színpadi vizsgafeladatok  

A vizsgafeladat ismertetése:  

Egy színpadi vizsgafeladat–sort kell jelmezben, élőzenére végig táncolni, amely a következő részekből 
áll: A néptánc koreográfiák tánc matériájukban felölelik a Dunai–, Tiszai– és az Erdélyi táncdialektus 
dialektusonként legalább két kistájának valamelyik táncát. A legalább hat kistáj táncát szóló, kis– és 
nagycsoportos előadási formában jelenítik meg a vizsgázók, számot adva koreográfiatudásukról és 
improvizációs képességeikről. A szóló formában a harmonikus mozgáskoordinációra és a testi 
ügyességre alapozott ismeretek domináljanak, s az irányíthatóság és a nyitott hozzáállás az 
elvárandó. A csoportos előadási formában az intenzív munkavégzés és az empatikus képesség, 
valamint a kartáncos szerepek vállalása várható el. A vizsgázó külső megjelenésén túl számot ad 
jelmezhasználatáról, stílusérzékéről, előadókészségéről, táncközben élőzenére énekel és tánc szókat 
hallat. Az egész vizsga során bizonyítja interperszonális rugalmasságát, precizitását, állóképességét.  

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50%  

A vizsgatevékenység időtartama összeségében: 180 perc  

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya összeségében: 80%  

 

10.5.2. Szóbeli vizsgatevékenység  

 

A) vizsgafeladat megnevezése: Tánctörténet  

A vizsgafeladat ismertetése:  

Tételhúzás után, az adott tétel alapján a meglévő ismeretek és tények verbális megfogalmazása. Fel-
készülési idő után szóbeli felelet. Az ismeretek összekötése, az absztrakt gondolkodás és áttekintő 
képesség és az általános tanulóképesség számon kérhető. Az adott tételben lévő ismeretek és tények 
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felvázolása mutatja a prezentációs és fogalmazó készséget, a kommunikációs rugalmasságot és 
szorgalmat/igyekezetet. Felkészülési idő után felmérhető az önfegyelem megjelenése, az empatikus 
készség és az ötletgazdagság.  

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50%  

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Néprajz/Folklorisztika  

A vizsgafeladat ismertetése:  

Tételhúzás után, az adott tétel alapján a meglévő ismeretek és tények verbális – és amennyiben 
szükséges – vizuális ismeretterjesztő megfogalmazása. Felkészülési idő után szóbeli felelet. Az 
ismeretek összekötése, az absztrakt gondolkodás és áttekintő képesség és az általános 
tanulóképesség számon kérhető. Az adott tételben lévő ismeretek és tények felvázolása mutatja a 
prezentációs és fogalmazó készséget, a kommunikációs rugalmasságot és szorgalmat/igyekezetet. 
Felkészülési idő után felmérhető az önfegyelem megjelenése, az empatikus készség és az 
ötletgazdagság. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50%  

A vizsgatevékenység időtartama összeségében: 50 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)  

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya összeségében: 20%  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

A képesítő vizsgán segédeszköz nem használható. 
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02154054 - NÉPZENÉSZ II. NÉPI ÉNEKES SZAKKÉPESÍTÉS 
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

0. A javaslatot tevő adatai (A megfelelő elem kiválasztandó)  

a) természetes személy esetén:  

• név:  

•  lakcím:  

•  e-mail cím:  

•  telefonszám:  

 

b) nem természetes személy esetén:  

• név: oktatásért felelős miniszter  

•  jogi személy működési formája (cégforma):  

•  székhely:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:  

•  képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:  

•  kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:  

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1. megnevezése: Népzenész II. (népi énekes)  

1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0215  

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés  

2.1. megnevezése: Népzenész II. (népi énekes)  

2.2. szintjének besorolása 2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4  

2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4  

2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4  
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3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése:  

 

Nem releváns  

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  

 

A népzenész hangversenyeken, ismeretterjesztő, élőzenei előadásokon, rendezvényeken lép fel. 
Ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. Végezhet szervezői, 
népdalkör– vagy népzeneiegyüttes-vezetői feladatokat, illetve népzenei műsorok szerkesztői, zenei 
műsorvezetői, szervező–ügyintézői feladatait. 

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez 
szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása  

 

Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt  

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
feltételek:  

 

6.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség  

6.2. Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött, azonban az elméleti ismereteknek 
legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismeretét, valamint a hangszeres (énekes) 
gyakorlati ismeretet és a zenei műfajban való alapszintű jártasságot a szakképző iskola írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati szakmai alkalmassági vizsgán felméri, értékeli.  

6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (gégészeti szakvélemény)  

6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: -  

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások 
minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a 
minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként 
meghatározott maximális óraszámok összege.)  
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7.1. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám  

 

8. A szakmai követelmények leírása  

 

8.1. Programkövetelmény-modul neve: Népdaléneklés tevékenysége  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

 

o Minimális óraszám: 650  

o Maximális óraszám: 825  

 

 

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

Tudás  Képesség  Felelősség  Autonómia  

A népzenei anyagot 
stílusosan, pontosan, 
tagoltan, kifejezően, 
technikai és zenei 
szempontból magas 
színvonalon, tudatosan 
adja elő  

Hangszerét/énekhangját 
természetesen, oldottan 
kezeli, a zenét kifejező, 
egyéni, stílusos hangon 
szólaltatja meg  

A saját hangszere 
szempontjából 
földrajzilag, műfajilag és 
előadásmódban 
reprezentatív, alkatának, 
egyéniségének, 
beállítódásának is 
megfelelő népzenei 
repertoárt alakít ki, 
melyet folyamatosan 
bővít  

Repertoárját gyorsan 
memorizálja és a teljes 
anyagot hosszú távon 
fejben tartja, 
rendszeresen gyakorolja  

Elméleti ismereteit 
alkalmazza a gyűjtött 
népzenei anyag 
feldolgozása során: 
népzenei dallamot, 
szöveget jegyez le, 
elemez, rendszerez, 
archivál  

Az előadásra kerülő 
műveket stílushűen, 
művészileg és érzelmileg 
kifejezően adja elő  

A népzenei szakirodalom 
vonatkozó részeit 
folyamatosan feldolgozza  

Szólistaként és 
hangszerének megfelelő 
autentikus népzenei 
együttesekben muzsikál, 
együttest vezet  
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Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban, a 
különböző stílusokban, 
műfajokban; vizsgálja a 
népzene és műzene 
kapcsolatát  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás 
után dallamokat 
lejegyez, lapról olvas  

 

  

 Ritmusokat, 
ritmusképleteket 
helyesen értelmezi és 
adja elő  

 

  

 A népzenei felvételek 
tervezéséhez, 
készítéséhez szükséges 
IKT tudást elsajátítja  

 

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei műszavakat, 
előadási jeleket, 
utasításokat  

 

  

 

 

8.2. Programkövetelmény-modul neve: Általános zenei ismeretek  

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2  

Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális és 
maximális óraszáma:  

 

Minimális óraszám: 650  

Maximális óraszám: 825  

 

Képzési forma: Csoportos, Egyéni felkészítés 

 

Tudás Képesség Felelősség Autonómia 
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A népzenei anyagot 
stílusosan, pontosan, 
tagoltan, kifejezően, 
technikai és zenei 
szempontból magas 
színvonalon, tudatosan 
adja elő  

Hangszerét/énekhangját 
természetesen, oldottan 
kezeli, a zenét kifejező, 
egyéni, stílusos hangon 
szólaltatja meg  

A saját hangszere 
szempontjából 
földrajzilag, műfajilag és 
előadásmódban 
reprezentatív, alkatának, 
egyéniségének, 
beállítódásának is 
megfelelő népzenei 
repertoárt alakít ki, 
melyet folyamatosan 
bővít  

Repertoárját gyorsan 
memorizálja és a teljes 
anyagot hosszú távon 
fejben tartja, 
rendszeresen gyakorolja  

Elméleti ismereteit 
alkalmazza a gyűjtött 
népzenei anyag 
feldolgozása során: 
népzenei dallamot, 
szöveget jegyez le, 
elemez, rendszerez, 
archivál  

Az előadásra kerülő 
műveket stílushűen, 
művészileg és érzelmileg 
kifejezően adja elő  

A népzenei szakirodalom 
vonatkozó részeit 
folyamatosan feldolgozza  

Szólistaként és 
hangszerének megfelelő 
autentikus népzenei 
együttesekben muzsikál, 
együttest vezet  

Tájékozódik a 
zenetörténeti 
korszakokban, a 
különböző stílusokban, 
műfajokban; vizsgálja a 
népzene és műzene 
kapcsolatát  

 

Egy- illetve két 
szólamban hallás 
után dallamokat 
lejegyez, lapról olvas  

 

  

 Ritmusokat, 
ritmusképleteket 
helyesen értelmezi és 
adja elő  

 

  

 A népzenei felvételek 
tervezéséhez, 
készítéséhez szükséges 
IKT tudást elsajátítja  

 

  

 Pontosan értelmezi a 
zenei műszavakat, 
előadási jeleket, 
utasításokat  
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9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):  

 

A művészeti felsőoktatásba felvételizni kívánó tanulók szakmai tudásának megalapozásában fontos 
szerepe jut a Népzenész képzéseknek. A szakképesítéssel rendelkezők egyes feladatok ellátásában 
már a felsőfokú végzettség megszerzése előtt is hatékonyan részt tudnak venni. 

 

10. A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

 

10.1. Személyi feltételek:  

Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről szóló törvény előírásainak 
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

10.2. Tárgyi feltételek:  

• zongora  

• hangfelvétel lejátszására alkalmas eszköz (cd/dvd lejátszó, laptop stb.)  

• helyesírási szótár (néprajz esszé írásához)  

•  a zeneművek hangversenyszerű bemutatásához szükséges eszközök (hangszerek, 
kottaállvány stb.)  

•  netkapcsolattal rendelkező számítógép, nyomtató  

 

 

 

 



690 
 

10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása 

 

Megnevezése  Időtartama  Egyes vizsgatételek 
és feladatok 
bemutatása  

A mérés módszere  Az értékelés 
szempontjai  

Súlyozása százalékos 
arányban kifejezve a 
vizsga egészének 
értékelésében  

Egyéb 
követelmények  

Gyakorlati  20’  főtárgy  Népzenei 

összeállítások 

megszólaltatása 

nyilvános 

vizsgahangverseny 

keretében  

(100 pont)  

játéktechnika, 

játékbiztonság, 

intonáció, ritmika, 

zenei memória, 

muzikalitás, 

hangképzés, 

artikuláció  

30   

15’  társhangszer  Népzenei 

összeállítások 

megszólaltatása 

nyilvános 

vizsgahangverseny 

keretében  

(100 pont)  

játéktechnika, 

játékbiztonság, 

intonáció, ritmika, 

zenei memória, 

muzikalitás, 

hangképzés, 

artikuláció  

20  Ha a vizsgázó a 

társhangszer óra 

terhére a 

népzeneelmélet 

tárgyat választotta, 

akkor a társhangszer 

vizsgafeladat 

pontszámát a szóbeli 

népzeneelmélet 

felelet pontjával 

megegyezően kell 

kitölteni.  

10’  kötelező zongora  Szabadon választott  játékbiztonság, 

ritmika, zenei  

10   
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műsor 

hangversenyszerű 

bemutatása  

(100 pont)  

memória, muzikalitás  művek kivételével a 

műsort fejből kell 

játszani.  

 

Írásbeli 90’  Népzeneelmélet- és 

történet  

1. Autentikus 

népzenei felvételről 

lejátszott népdalok, 

hangszeres dallamok 

származási helyének, 

műfajának és 

funkciójának 

felismerése, a 

hangszer (vagy 

hangszerek) 

megnevezésével  

2. Egy autentikus 

népzenei felvételről 

származó népdal első 

versszakának 

lejegyzése szöveggel 

és díszítőhangokkal  

3. A lejegyzett népdal 

stílusának 

felismerése (főstílus, 

stílusréteg) és 

elemzése beleértve a 

főbb zenei 

jellemzőket (hangsor, 

zenei hallás, zenei 

íráskészség, elméleti 

ismeretek helyes 

gyakorlati 

alkalmazása  

10   
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kadencia, ambitus, 

szótagszám, forma, 

ritmusképlet)  

(100 pont)  

60’  Néprajz  A magyar népi 

kultúra szellemi, 

tárgyi és szociális 

jelenségeiből 

választott témájú 

esszé írása  

(100 pont)  

elméleti ismeretek, 

szakszerű fogalmazás  

10   

Szóbeli 15’  Népzeneelmélet- és  Egy előre  elméleti ismeretek, 

szakszerű  

10   

 történet  meghatározott 

tételsorból húzott 

vizsgakérdés 

kifejtése  

(100 pont)  

fogalmazás    

15’  Néprajz  Egy előre 

meghatározott 

tételsorból húzott 

vizsgakérdés 

kifejtése  

(100 pont)  

elméleti ismeretek, 

szakszerű fogalmazás  

10   
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10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:  

 

Minden vizsgafeladatot százalékban (100 pont) kell osztályozni. A vizsga csak akkor lehet sikeres, ha 
minden feladatra legalább 30%-os eredményt (30 pont) elér a vizsgázó.  

 

Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért 
százalékok vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kapott százalékok átváltásával, 
az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

 

A képesítő vizsga érdemjegye az elért %-os teljesítmény alapján:  

 

81 – 100 pont 5 (jeles)  

71 – 80 pont 4 (jó)  

61 – 70 pont 3 (közepes)  

51 – 60 pont 2 (elégséges)  

0 – 50 pont 1 (elégtelen)  

 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt bármelyik 
vizsgafeladata sikertelen.  

 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen vizsgafeladat, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. Igazolatlanul nem teljesített vizsgatevékenység 
esetén a teljes vizsga megismétlése szükséges.  

 

10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

A 10.3. pontban meghatározott feladatokat az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozó időpontok 
figyelembe vételével kell megszervezni.  

 

10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázó a saját írószereit (toll, ceruza) használhatja, a feladatlapot és a további, 
pecséttel ellátott lapokat a vizsgáztató intézmény biztosítja. A szóbeli vizsgán csak a vizsgaszervező 
intézmény által biztosított segédanyagok (kottapéldák) használhatók. 

 

 


