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ZENEMŰVÉSZET 

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK 

Szolfézs főtárgy 

Előképző/1: 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.  

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

Szöveges értékelés:  

 kiválóan teljesített (5) 

 jól teljesített (4) 

 megfelelően teljesített (3) 

Előképző/2: 

 Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott, negyedértékű hangokat, a megfelelő 

szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

 Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

 Ismerje a G–kulcs hangjait. 

 Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

 

Szolfézs kötelező tantárgy 

 

Előképző/2: 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő szüneteket, 

valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Ismerje a G–kulcs hangjait. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

1. osztály: 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv hangközök 

fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

2. osztály: 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket. 

3. osztály: 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket. 

4. osztály: 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit. 

 

Zeneismeret tantárgy 

1. osztály: 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, romantikus dal, 

versenymű, szimfonikus költemény). 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

2. osztály: 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy hangszeren 

megszólaltatni. Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia 

fogalmát. 
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Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

Szóbeli vizsga 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

1. Memoriter anyag előadása  

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve hangszerkísérettel 

vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. (saját hangszerkíséret nem kötelező.) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.  

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és zenetörténeti 

korok ismeretére vonatkozhatnak.  

A szóbeli vizsga értékelése: 
– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat 

 

Előképző/1: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban. 

Előképző/2: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

1. osztály: 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

2. osztály: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, XX. századi 

művek. 

3. osztály: 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus (triós forma 

vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  

4. osztály: 

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

klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

5. osztály: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek előadása az 

évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

6. osztály: 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 
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Művészeti alapvizsga követelmények 

 

A vizsga gyakorlati részből áll. 

 „A”tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium (EMB 1879) 13, 

15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: 

Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15 könnyű 

szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) 

Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina–gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi 

szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 

álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők 

(EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, Kromatikus invenció IV/97 

Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5–10 nehézségi szintjén. 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

7. osztály: 

Ismerje a zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

8. osztály: 

Zenei karakterek megvalósítása. 

9. osztály: 

Helyes pedálozás. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

10. osztály: 

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati részből áll. 

„A” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk variáció; Händel: Könnyű 
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zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) 

Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79. 

(Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül (EMB 7354) 14., 

19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Furulya főtárgy 

„A” tagozat 

Előképző/1: 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok megszólaltatása. 

Előképző/2: 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok megszólaltatása. 

1. osztály: 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok megszólaltatása. 

2. osztály: 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tü–dü hangindítások. Dúr skálák gyakorlása. Rövidebb lélegzetű etűdök. 

3. osztály: 

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

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek megszólaltatása. 

4. osztály: 

„F”–alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát. 

5. osztály: 

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

6. osztály: 

Egyszerűbb trillák.  

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc.  

 

A vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB14071), 
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Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Anon: Greensleeves 

to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), 

Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), 

kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, 

Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

7. osztály: 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök. 

8. osztály: 

A t–d, t–r, d–r artikulációk alkalmazási képessége. 

Barokk szonáták előadása. 

9. osztály: 

Kettős ékesítések, vibrato. 

10. osztály: 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke (Schott), 

Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–

III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 

– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel szonáták, Telemann: 

Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
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– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség 

Hegedű főtárgy 

„A”tagozat 

 

Előképző/2: 

A megismert mozgások önálló alkalmazása (szükség esetén megengedhető tanári segítség). 

Gyermekdalok eljátszása: d-e-fisz-g-a (d-húr) és a-h-cisz-d-e (a-húr) hangkészletben. 

1. osztály: 

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

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül – egyszerű ritmusok 

alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

2. osztály: 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 3#, 3b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 

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

3. osztály: 

A növendék legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka. 

Tudja alkalmazni a Geminiani-fogást. 

4. osztály: 

Ismerje a növendék a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (ismerje legalább a behelyettesítő és azonos ujjas fekvésváltást). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

5. osztály: 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (3#, 3b előjegyzésig) két oktávon keresztül a IV. fekvésig. 

Ismerje a IV. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek alkalmazására (détaché, legato, emelt vonó, martelé). 

Ismerje a vibratót. 

6. osztály: 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi klasszikus és 

romantikus művek terén. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati részből áll. 

 „A”tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

A” tagozat 

– Egy etűd; Dénes: V–VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 14., vagy Dont op. 

38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi 

szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; Beethoven: Menuett (PWM) és Trió 

(Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, 

Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D–dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e–moll, A–dúr szonáta (EMB 12050 

kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 
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– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

7-10. osztály: 

 

- különböző skálák 3 oktávon keresztül, akkord felbontásokkal, nyugodt tempóban; 

- kettősfogás-technika; 

- tiszta intonáció, vibrato alkalmazása; 

- jobb- és balkéz játszómechanizmusának összehangolása; 

- legfontosabb zenei karakterek megjelenítése és ennek megfelelő alapvonások alkalmazása. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati részből áll. 

 „A” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy 

egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Gitár főtárgy 

„A”tagozat 

Előképző/1:  
Könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

Előképző/2: 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű népdalok játéka 

legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  

1. osztály: 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott pengetéssel. Könnyű 

arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

2. osztály: 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

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

3. osztály: 

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

4. osztály: 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

5. osztály: 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  
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6. osztály: 

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

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

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy kromatikus skála 

1 húron fekvésváltással. 

– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi szintjén. 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai (Nagy–Mosóczi: 

Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) Carcassi: Capriccio 

(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb darabok: 1–5., 10. (EMB Z.7495) 

(Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy–

Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I–X. nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– állóképesség. 

7. osztály: 

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

megvalósítására.  

8. osztály: 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

9. osztály: 

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

 

10. osztály: 

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

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 „A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála. 

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 1., Aguado: 

Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo 

Brouwer VI–XV. nehézségi szintjén. 
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– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és barokk darabok; John 

Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), 

klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. 

Sor művei (EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 

13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 

Villa–Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén 

– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória. 

 

Trombita főtárgy 

„A” tagozat 

Előképző/1: 

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

Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 

Előképző/2: 

Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

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

1. osztály: 

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

2. osztály: 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket tartalmazó gyakorlat 

eljátszására. 

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

3. osztály: 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyakorlat eljátszására. 

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

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

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

5. osztály: 

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

eljátszására. 

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

6. osztály: 

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

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 8 perc 

 

A vizsga tartalma: 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), Clodomir: Petits exercices 1–21. 

(Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. (EMB13492), Baldassari: Szonáta, 

Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén. 
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Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

7. osztály: 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására.  

8. osztály: 

Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka és etűdök eljátszása.  

Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének eljátszása kísérettel. 

9. osztály. 

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

előadása.  

10. osztály: 

A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses előadására, a tanult technikai 

és zenei elemek önálló alkalmazására.  

 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., VI., és Arban: 

Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; Albinoni: Esz– dúr, g–moll, C–

dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: Koncertetűd ; kamaraművek: Borst: Trombitaduók (EMB 6870), 

Mező Imre: Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió (EMB 6819), 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Fuvola főtárgy 

„A”tagozat 

Előképző/1: 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Előképző/2: 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

Biztos hangindítás. 

1. osztály: 

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

hangterjedelemben. 

2. osztály: 

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

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

3. osztály: 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c
1
–g

3 –ig, kromatikusan. 

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

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

hangszerkísérettel. 

4. osztály: 

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

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűdök megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

5. osztály: 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c
1
–h

3 –ig, kromatikusan. 

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

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása. 

6. osztály: 

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

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

fuvolára II. 12.). 

Előadási darabok tisztán intonálva. 

 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56–85., Bántai: Válogatott 

etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1–3. nehézségi szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d–moll szonáta, Telemann: F–dúr szonáta valamelyik tétele nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok nehézségi 

szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 
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– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

7. osztály: 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

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

8. osztály: 

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

elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan megszólaltatása. 

9. osztály: 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban;  

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab  

ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

10. osztály: 

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

kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa 

meg. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma:  

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 8593, vagy Köhler: 

Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a–moll szonáta, (EMB 12534), Telemann: 

C–dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse (EMB 12350), Mező 

Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

 

Citera főtárgy 

„A”tagozat 

Előképző/1: 

A helyes pengetési irányok elsajátítása. A megismert mozgások önálló alkalmazása (szükség esetén megengedhető 

tanári segítség). Gyermekdalok éneklése majd hangszeren való megszólaltatása (szó–mi / szó–lá–szó / mi–ré–dó / 

szó–lá–szó–mi / mi–ré–dó / szó–mi–dó / szó–fá–mi–ré–dó / lá–szó–fá–mi–ré–dó) hangkészlettel. 
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Előképző/2: 

Egyenletes negyed értékek és nyolcadpárok pengetésével kis hangterjedelmű gyermekdalok lejátszása íves 

pengetésmóddal. Gyermekdalok éneklése a citera üres húrjainak hozzápengetésével. Gyermekdalok játéka citerán 

lassú egyenletes tempóban.  

1. osztály: 

Az első érintősor fogalma, fogástáblázat alkalmazása. A citera első hat törzshangjának ismerete C’–től A’–ig. 

Ismerje a negyed érték, a fél érték, a nyolcadpár, a negyed szünet fogalmát. 

2. osztály: 

A tanuló legyen képes helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó ujjak könnyed váltogatására, a hüvelyk– és a 

középső ujj csúsztatására. Gyermekdalok éneklése majd hangszeren való megszólaltatása (szó–mi / szó–lá–szó / 

mi–ré–dó / szó–lá–szó–mi / mi–ré–dó / szó–mi–dó / szó–fá–mi–ré–dó / lá–szó–fá–mi–ré–dó) hangkészlettel. 

Gyermekdalok összefűzése (2–3 gyermekdal folyamatos játszása). A pengetés irányainak biztos tudása. 

3. osztály: 

Négy ujj használata a húrlenyomás során. A tanuló legyen képes a helyes ujjrend kialakítására, a dallamjátszó 

ujjak könnyed váltogatására. A második érintősoron található Esz’ módosított hang második ujjal történő 

lenyomására. Gyermekdalok (dó–pentachord, dó–hexachord és lá–pentachord hangsor) éneklése és citerán való 

megszólaltatása. A tanuló tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc–s nevekkel megnevezni a tanult C–lá és C–

dó pentachord hangsorú gyermekdalok hangjait.  

4. osztály: 

Népdalok játéka citerán lassú és középgyors tempóban. Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés. Technikai 

gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’–A’–ig) 4 ujjal. A kapkodós játék alapjainak elsajátítása. 

5. osztály:  

Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása. A sorvégi szünet kitöltése a C”–re hangolt kisfej húr 

bependítésével. Biztos hangtartomány váltás. 4 ujjal történő játék, a megfelelő ujjrend kialakítása. Három–négy 

dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban. 

6. osztály: 

Régi és új stílusú népdalok; lá–pentaton, kétrendszerű lá–pentaton, dór, természetes moll hangsorú dallamok 

játéka. Dallamdíszítés négy tizenhatodos ritmusaprózással Esztam kíséret. 

Ritmusaprózás (tizenhatodokra bontás) sűrű pengetéssel a hangszer dallamhúrjain.A kottából való és hallás utáni 

daltanulás kialakítása. A kétrendszerű lá–pentaton értelmezése. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

  

A vizsga tartalma: 

Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, egyszerű díszítéssel játszott 

dallamokat. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó,  

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

7. évfolyam: 

3–4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor egyéni és csoportos előadásban, az éves technikai 

követelményeknek megfelelő szinten. Dunántúli ugrós dallamok esztam kísérettel. Dalcsokor tizenhatodos 

ritmusaprózással. 
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8. évfolyam: 
A pergetés (tremolo) önálló alkalmazása. Három egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása énekléssel és 

csak hangszeren játszva. Pergetéssel való dallamdíszítés. Nyolcadolós kapkodós díszítés. Tizenhatodos aprózással 

történő díszítés. Sűrű esztam kíséret elsajátítása. 

9. évfolyam: 

Az autentikus citerajáték szerint a pontozott és fél értékek bontott játéka. A tanuló legyen képes igényesen 

megformálni az előadandó dallamokat; legyen tisztában a különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. 

10. évfolyam: 

A tanuló ismerje a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 

gyűjteményeket, szakkönyveket, hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. Legyen képes a 

hangszernek megfelelő népzene stílushű és előadására.  Ismerje a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a parlando, 

rubato, tempo giusto játékmód alapjait. Három népzenei összeállítás előadása citerán, saját vagy mások énekét 

kísérve. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma: 

– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely tartalmazza legalább egy 

adatközlő anyagát. 

– Egy énekkíséretes összeállítás. 

– Egy hangszerkíséret bemutatása. 

Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–odos mozgású 

dallamokat. 

 

A vizsga értékelése: 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó, 

– technikai felkészültség, 

– jobb– és balkéz–technika, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

– díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 


