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„ A zene rendeltetése: bels  világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.” 
 
       Kodály Zoltán 
 
 
 
 
 
Köszöntés 
 
A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola min ségirányítási csoportjával a 
nevel testület véleményét figyelembe véve közösen készítettük el a pedagógiai program és 
helyi tanterv aktualizálását.  
Az új kihívásoknak megfelel en átalakított programot a nevel testület és a szül i 
munkaközösség megismerte, megtárgyalta, véleményezte majd elfogadta.  
Hiszünk a zene személyiségfejleszt  és boldogító hatásában. Alapvet  célunk, hogy 
zenepedagógiai munkánkkal hozzájáruljunk tanulóink személyiségének fejl déséhez, 
gazdagításához és kiteljesedéséhez, növendékeink és tanáraink művészi tevékenységével 
pedig a személyes példamutatás mellett, tágabb környezetünk kultúrájának gazdagításához.   
Azt kívánjuk, hogy ez a program útmutatást, segítséget adjon azokhoz az ismeretekhez, 
amelyeket mi a zenepedagógiáról vallunk és átadni kívánunk.   
  
Szeretnénk, hogy a programban foglaltak iskolánk mindennapjaiban él  gyakorlatként 
valósuljanak meg. 
 
 
       
 

 

Iskolánk rövid története 

 

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola– mint a Hatvani Állami Zeneiskola – 

1955. december 1-én nyitotta meg kapuit, a zenét tanulni vágyó gyermekek és fiatalok 

számára. Az egykori családi házból b vítésekkel kialakított Balassi Bálint utcai központ 

mellett az Kodály Zoltán Általános Iskola-, a Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakközépiskola- és a Hatvani Szent István Általános Iskola épületében működtetünk 

telephelyet.  Sze
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Növendéklétszámunk átlagosan 280 és 320 f  között mozog, így a 14,5 pedagógus 

álláshelyünk betöltése mellett megbízási szerz déssel foglalkoztatott, óraadó kollégáink 

segítségével tudjuk ellátni feladatainkat.  

1996-ban vettük fel a hatvani származású hegedűművész Kocsis Albert nevét. 

Hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk városunk zenekultúrájának alakítására és 

gazdagítására, valamint tanáraink és növendékeink művészi ambícióinak kibontakoztatására.   

Iskolánkban az alábbi művészeti csoportok és szervezetek működnek: 

- Kocsis Albert Zeneiskola Ifjúsági Kamarazenekara – vezet : Hargitai Géza 

- Corelli Consort – vezet : Hargitai Géza  

- Chamber-Art-Voices – Szabó Krisztina ének, Mezei Rita zongora 

- Grassalkovich Vegyeskar – vezet : Molnár Tamás 

- Hatvani Vegyeskar – vezet : Stimetz András 

- Rajz szakkör – Király Krisztina 

- Concerto60 kamarazenekar – vezet : Hargitai Géza 

- Kocsis Albert Fúvószenekar – vezet : Szabó János és Hargitai Géza 

- Népdalkör – vezet : Köles Éva 

  

 

Városunk élénk kulturális életében az alábbi helyszínek működtet i a legfontosabb 

partnereink: Szent Adalbert Plébánia, Grassalkovich Művel dési Ház, Ady Endre Könyvtár, 

Szent István király Plébánia, Bajza József Gimnázium, DISZI. 

 
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
 
 

FENNTARTÓ 
 
 
 
 
 

INTÉZMÉNYVEZET  
 

                                                                                             
 

IGAZGATÓHELYETTES                                                          ISKOLATITKÁR 
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MUNKAKÖZÖSSÉGVEZET K                                             TECHNIKAI DOLGOZÓ 
 

                                    
                                                                                                                            
   NEVEL K                                                                                         
                                                                                                
 
Pedagógiai programunk a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvényben az 
alapfokú művészeti iskolák számára meghatározott célok és feladatok megvalósításának 
módját és helyi sajátosságait határozza meg. 
 
 

1. Nevelési program 
 

1.1  A zenei nevel -oktató munka alapelvei 
 
a) A zeneiskola feladata a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
b) Biztosítania kell a szükséges és megfelel  lehet ségeket a kreatív és művészi 

tevékenységhez, hogy a gyermekek is teljes értékű résztvev i lehessenek a kulturális és 
művészeti életnek. 

c) Lehet séget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 
hagyományok, értékek átadására, az érték-meg rzés formáinak kialakítására. 

d) A zene el segíti a személyiség szabad fejl dését. A zene érzésének és kifejezésének 
képessége fejleszti az egyén azon képességét, hogy felfedezze önmagát és az t körülvev  
világot. A közös muzsikálás fejleszti az egyén kommunikációs képességét és segíti a 
társadalmi elvárásoknak megfelel  viselkedési formák kialakulását. 

e) A zenélés más képességek kibontakoztatására is pozitívan hat. Ide tartozik a koncentráció, 
a kitartás, a motiváció, a kreativitás, a kommunikációs és önkifejez  készség, a társadalmi 
szerepvállalás és a csapatmunka. 

f) A zene rendkívül sokoldalú és sok más művészethez kapcsolódik. (tánc, balett, zenés 
színház stb.) A zenei nevelés alkalmat ad az érdekl d  és fogékony növendékek 
képességeinek komplex fejlesztésére, biztosítja a különböz  szakterületen való jártasságok 
megszerzését és gyakorlását. 

g) A zeneoktatás lehet séget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 
énektechnikai ismeretek megszerzésére. 

 
 

1.2 . A zenei nevel -oktató munka pedagógiai céljai 
 
a) A zeneiskolai oktatás célja, hogy az általa nyújtott képzéssel, érzelmi és esztétikai 

neveléssel járuljon hozzá sokoldalú, zeneileg művelt, kreatív személyiség kialakításához. 
b) Valamennyi tanulót adottságainak, lehet ségeinek megfelel , minél kedvez bb szintre 

kell eljuttatni, egyéni érési, fejl dési ütemének figyelembevételével.  
c) A zeneiskola feladata a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése; a zenei képességek 

(hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín 
különbségeire, zenei memória, fantázia, el adói és manuális készség) fejlesztése. 
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d) A zeneiskola rendszerezett zenei ismereteket nyújt. Segít a kottaolvasás és írás biztos 
elsajátításában, a zenei műszavak és jelentésük megismertetésében. Feladatai közé tartozik 
a zene logikája, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

e) A f bb zenei stílusok és korszakok sajátosságainak, népünk és más népek zenéjének, a 
zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése, a zene 
társművészetekkel való kapcsolatának tudatosítása. 

f) A zeneoktatás formálja a tanulók zenei ízlését, kialakítja a növendékek zenei karakterek 
iránti érzékenységét. A kortárs zene befogadására nevel. Kibontakoztatja zenei 
fantáziájukat, alkotó magatartásukat, kreativitásukat, kialakítja technikai készségüket és 
improvizációs képességüket. 

g) A zeneiskolai tanítás rászoktatja a tanulókat a rendszeres, céltudatos munkára, fejleszti 
önállóságukat. Célja, hogy értékes zenei anyag tanításával, vonzó módszereivel olyan 
érzelmi kapcsolatot teremtsen a tanulókban az aktív zenélés iránt, hogy az a növendékek 
örömforrásává, mindennapos szükségletévé váljon. 

h) A zeneiskola neveljen az értékes zene szeretetére; ösztönözze ket rendszeres 
zenehallgatásra, hangverseny- és operalátogatásra, a zenei élet eseményei iránti 
érdekl désre, életkoruknak megfelel  zenei tárgyú könyvek, ismeretterjeszt  művek 
olvasására, de legf képpen aktív társas muzsikálásra. 

i) A feladatok közé tartozik a tehetséggondozás, a zenei pályát választó, arra alkalmas 
növendékeket fel kell készíteni közép- vagy fels fokú zeneoktatási intézményben való 
továbbtanulásra. 

j) Lehet ség szerint a tanulók többségének tudását olyan szintre kell fejleszteni, hogy 
képesek legyenek amat r kamaraegyüttesben, vagy zenekarban való muzsikálásra. 

k) Lehet vé kell tenni a közreműködést más intézmények kulturális rendezvényein. 
l) A zenei nevelés eszközeivel is er síteni kell a nemzeti kultúra és hagyományok ápolása 

iránti elkötelezettséget, Európa és az Európán kívüli népek kulturális értékének a 
megismerésével és elfogadásával együtt. 

m) Törekedni kell hazai és külföldi zeneiskolai oktatási intézményekkel való 
cserekapcsolatok kialakítására. 

 
 
 
 
1.3. A nevel -oktató munka eszközei 
 
 Személyi feltételek 
 
- Az alkalmazott pedagógusok megfelel  végzettsége 
- A nevel testület folyamatos ön- és továbbképzése  
- A min ségi teljesítmény hatékony, jól érzékelhet  elismerése  
  
 Tárgyi feltételek:  

 
- A 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletben a nevelési-oktatási intézmények kötelez  
felszerelésére vonatkozó szabályok alapján rendelkezésünkre álló eszközállományunk 
karbantartása, fejlesztése. 
- Az iskolaépület felújításának és folyamatos karbantartásának tervszerű, átfogó 
végzése.  
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1.4. A nevel  oktató munka eljárásai 
 
a) A zeneiskola pedagógiai programja egyesíti a kompetencia- és tudásalapú pedagógiai 

elveket.  
b) A tanulást és gyakorlást nem feladattá, hanem a gyermekek életének szerves részévé, 

lételemévé, örömforrássá kell tenni. 
c) Az egyéni fejl dési, haladási ütemnek megfelel en a tanítási – tanulási id t differenciáltan 

kell kezelni. A középpontban els sorban a folytatandó tanulási folyamat el segítése áll. A 
tudást, az ismereteket saját tapasztalatokon át tudja befogadni a gyermek, ezért elegend  
id t kell biztosítani az ismeretek feldolgozására, beépítésére. 

d) Fontos a célok elérése érdekében az önfegyelemre való nevelés, melynek szerepét a tanuló 
is felismeri és elfogadja, így az a küls  fegyelmezés helyébe lép. 

e) Fejleszteni kell a megismerés igényét és képességét. 
f) A zeneoktatás célja minél több sikerélményhez juttatni a gyermekeket. 
g) Fontos a harmonikus iskolai légkör megteremtése, ahol a tanár, a tanuló is jól érzi magát, 

ahol a növendék is aktívan részt vesz a tanítási – tanulási folyamatban. 
h) Törekedni kell arra, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, 

lehet ségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejl désében. 
 
1.5. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 
 
a) A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 
normáinak, elvárásainak is jelent s szerepe van. A zenetanítás során kifejezetten el nyt jelent, 
hogy a gyermekekkel egyénileg, valamint kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Er s 
személyes köt dés alakul ki tanár és tanítványa között, mely meghatározó a tanuló 
fejl désében.  
 
b) A gyermekek kezdeti motivációja a zenetanulás során gyakran a tanári személyiség 
kiválasztásán alapul. Kés bb ezt meger síti, vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az 
elvárásoknak való megfelelés eredményessége. A közösségfejlesztés során a társakhoz való 
köt dést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, illetve a közösen elvégzett eredményes 
munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink.  
Mindez integráltan is megjelenik a különböz  szakmai foglalkozások során. 
 
c) Az er s köt dés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz er sen 
befolyásolja a zenetanulás eredményességét. Megn  ezért a pedagógiai vezet  és a 
munkáltató felel ssége a pedagógusok alkalmazása, munkájának ellen rzése során.  
Különösen fontos a pedagógusok felvétele során annak vizsgálata, hogy a jelentkez  tanár 
mennyire elkötelezett a zenei nevelés iránt, felkészült-e tudásában, érett-e személyiségében. 
Csak az egészséges pedagógus személyiség tudja igazán jól közvetíteni a zenei nevelés során 
megismertetend  értékéket, tudást. 
 
d) Feladataink a személyiségfejlesztés során:  

 
- Pozitív meger sítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, 
értékeléssel. Helyes önértékelés kialakítása.  
- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szül k bevonásával. 
– A helyes gyakorlás – mint az eredményesség egyik záloga – megtanítása, fejlesztése, 
motiválása.  
- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása.  
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- Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. A zenélés által 
elérhet  öröm, élmény bemutatásának fejlesztése, a szereplési szorongás leküzdésének 
segítése. 
 

e) Alapvet  célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a zenepedagógiai sajátos eszközeit is 
felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése során. Feladataink eredményes 
végzéséhez szükségünk van a szül k segítségére, a velük való jó kapcsolat kialakítására és 
fenntartására.  
A tanári feladatok része a tájékoztatás is. A szül ket, tanulókat a tanév kezdetén, valamint a 
szorgalmi id szakban folyamatosan tájékoztatni kell minden olyan kérdésr l, mely 
gyermekük iskolai tevékenységére vonatkozik. Lehet séget adunk a szül knek és tanulóknak 
az egyéni és csoportos, szervezett vélemény nyilvánításra.  
 
 
Ennek eszközei:  
- a tanuló órai munkájának, otthoni gyakorlásának folyamatos értékelése, a motiváció 
meger sítése a pozitív irányú, de helyes egyensúlyt tartó önértékelés kialakítása, 
meger sítése,  
- órai bejegyzés az ellen rz be  
- rendszeres zenés szül i értekezlet, a gyermekek teljesítményének, szereplési szituációinak 
közös megélése és feldolgozása, a fejl dési ütem a személyes problémák megbeszélése, a 
megoldások közös keresése 
- szül i óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére 
- családlátogatás, szociális és kulturális helyzet felmérése 
- a szül k érdekl désének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 
szervezésébe, megvalósításába 
 
Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait helyesen 
megítélni képes ifjú emberré válás segítése. 
 

 
 

1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttm ködésével kapcsolatos 
feladatok 

 
Közösségfejlesztés az elméleti órák keretében 
 
A zenetanulás – közös éneklés, együttzenélés – kiemelked en fontos szerepet játszik az egyén 
és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való 
alkalmazkodás, szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a 
közösséginek, valamint a közösség részér l az egyéni munka eredményének elismerése, 
ennek fejlesztése a zenei tevékenységbe ágyazottan is megjelenik.   
 
a) A tanítási órán folyó közösségfejlesztés feladatai:  

 
A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felel sség 
er sítése. A többszólamú éneklés a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával 
fejleszti a csoport együttgondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a 
felel sségtudat er sítéséhez.   
A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adunk a tanulóknak, olykor 
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versenyeztetve ket, az együtt végzett munka felel sségének kialakítása, örömének átérzése 
érdekében.  
A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ezáltal fejl djék értékítéletük 
objektivitása, a segít  szándék kifejez dése.  
Saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából, mivel azt kívánjuk 
tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és önmagukkal szemben is tárgyilagosan 
ítéljenek.  
Szituációs játékokkal – népdalok, zeneelmélet ismeretek stb., felhasználásával – er sítjük 
annak tudatát, hogy az egyéni siker a közösség együttműködésének függvénye, de a közösség 
sikere is függ a játékban részt vev  egyes tanulók teljesítményét l. Különösen fontos a 
népdalok, népzene, hagyományápolás adta lehet ségek felhasználása.  
 

 
b) A tanórán kívüli közösségfejlesztés:  
 
Tanulóink közösségi életét összetartó, meger sít  hagyományok kialakítására törekszünk. Az 
egymás iránti figyelem kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös ünnepeknek.
  
Minden évben kiemelt figyelemmel ünnepeljük meg a zene világnapját, a halottak napját és a 
karácsonyt, valamint egyik legnagyobb közösségi eseményünket a hagyományosan május 
elején, a zeneiskola udvarán megtartott reprezentatív növendékhangversenyünket, amely az 
„Énekl  ifjúság” heves megyei sorozatának hatvani állomása is egyben. 
2009-ben hoztuk létre a Kreatív60 térzenefesztivált és a Heves Megyei- és Regionális 
Zeneiskolai Barokk Fesztivált. Mindkét eseményt visszatér en ugyanabban az id pontban 
rendezzük meg, a barokk fesztivált 2011-t l országos szinten. 
 
Mindezeken kívül fontosnak tarjuk, hogy minden diákunk szerepléshez jusson, a szül k 
számára tartott bemutatókon, az iskolai és küls  helyszínen szervezett hangversenyeinken. 
  
A hangszeres szereplések után az elméleti órán is értékeljük a tanulók teljesítményének 
fejl dését. Serkenteni kívánjuk ezzel a másik munkája iránti érdekl dést és az egyéni 
teljesítmény közösségi elismerését.  
Törekszünk arra, hogy minél több tanuló vegyen részt az iskolai zenekarunk, 
kamaraegyütteseink munkájában.  
Más zeneiskolák tevékenységének együttműköd  megismerésével szerzünk újabb 
tapasztalatokat.  
 
Közösségfejlesztés kamarazenei és zenekari foglakozásokon 
 
A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, 
hiszen különböz  szinten lév  tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az 
ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesít  növendék húzóer ként is hat a 
fejl dni vágyó tanulóra. 
A közös, hetenként ismétl d  próbák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok 
szöv dnek, jobban fejl dik bennük az a tudat, hogy k ehhez a zeneiskolához, zenekarhoz, 
kamaraegyütteshez tartoznak.  
A koncerteken, ahol zenekar, kamaraegyüttes tagjaként lépnek föl, átélik azt az élményt, hogy 
valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szerepl nek része van és csak együtt, 
közösen tudják megszólaltatni a zeneműveket. 
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A befelé forduló, gátlásos gyermeknek nagy lehet ség a közös muzsikálás, zenekari játék. Így 
a produkció résztvev i lehetnek anélkül, hogy a figyelem kizárólagosan rájuk koncentrálódna. 
Sok gyerek szeret csak úgy, magának zenélni és szorong, ha egyedül kell kiállnia. Az ilyen 
növendék a koncerteken, egyéni szerepléseken általában alulteljesít a tanórai, vagy otthoni 
teljesítményéhez képest. A közös szereplések, kamara és zenekari fellépések során az egyéni 
felel sség érzete kevésbé súlyos teher, ezért tudásuk is teljesebben jelenhet meg. 
A zenekari próbákon egy, a zene addig ismeretlen területére nyer betekintést az ifjú muzsikus. 
Megtapasztalja, hogy mindenki fontos, de ugyanakkor id nként bizonyos szólamok el térbe 
kerülnek a másikkal szemben megtanulja a partnereit is hallgatni, kísérni, váratlan helyzeteket 
megoldani. A zenekar a zeneiskolai hangszeroktatás pillére, ahol az évek alatt megszerzett 
technikai tudást kamatoztatja a növendék. 
A közös tanszaki hangversenyek is lényeges részei a gyerekek közösségi életének. Ezért 
fontos, hogy minden tanár a tanév során tartsa meg önálló, minden tanulóját érint  közös 
tanszaki hangversenyét. Szervezhet k közös koncert- múzeumlátogatások, kirándulások, ahol 
a gyerekek iskolán kívül találkoznak egymással, szereznek újabb zenei élményeket, 
tapasztalatokat a társművészetek és a zenekapcsolatáról. 
 
 
1.7. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnökök faladatai  

 
A zeneiskola speciális munkarendje, a tanulóink közismereti iskoláktól eltér  életkori és 
kulturális sokszínűsége, valamint az egyéni és csoportos képzés egymás mellett él  gyakorlata 
különleges kihívások elé állítja a zenepedagógusokat mind tanári, mind pedig osztályf nöki 
tevékenységük során. 
Az osztályf nöknek – a helyi tanterven alapuló személye szabott tanmenetek megtervezésén, 
a tanulók rendszeres értékelésén és a hiányzások adminisztrálásán túl – gondoskodnia kell 
növendékei rendszeres szerepléseinek megszervezésér l, a kiemelked en tehetséges diákok 
különböz  versenyeken és fesztiválokon való részvételér l és felkészítésér l, zenei pályán 
való továbbtanulás esetén pedig a felvételire való felkészítésr l és a meghallgatásokon való 
részvételr l. Fel kell készíteni diákjait a zeneiskola kiemelt rendezvényein való szereplésekre, 
illetve az azokon való aktív részvételre. Rendszeresen fel kell mérnie az osztály munkájához 
szükséges taneszközök állapotát, eszközmegóvási és fejlesztési terveket kell készítenie és az 
iskola igazgatóját ezekr l rendszeresen tájékoztatnia kell. Minden félév végén írásos 
beszámolót készít az osztály munkájáról. 

 
 
1.8. A pedagógusok helyi, intézményi feladatai  
 
A zeneiskola alkalmazásában álló pedagógusok kötelez  tanítási óráik és az azokhoz 
kapcsolódó adminisztrációs feladataik elvégzésén túl részt vesznek növendékeik iskolai és 
iskolán kívüli szereplésein, elkísérik ket a különböz  zenei versenyekre és fesztiválokra, a 
zenei pályára készül ket pedig a konzultációkra és felvételi vizsgákra. Részt vesznek a 
nevel testületi és alkalmazotti értekezleteken, valamint aktívan közreműködnek az iskola 
kiemelt rendezvényeinek tervezésében és lebonyolításában. El adóművészi tevékenységükkel 
Hatvan és körzete kulturális életét gazdagítják. 
 
1.9. Pedagógusokkal szembeni intézményi elvárások: 

 
 1.  Rendelkezzen a tanított szaktárgyának megfelel  végzettséggel és a tanításhoz  

szükséges tantervi-, módszertani felkészültséggel. 
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2. Képes legyen differenciáltan alkalmazni az adaptív oktatás gyakorlatát. 
3. Nevelési tevékenysége során képes legyen harmóniát, biztonságot és elfogadó légkört 

teremteni az óráin. Tanítványait egymás elfogadására és tiszteletére neveli, munkája 
során figyelembe veszi a tanulók eltér  kulturális és társadalmi hátteréb l adódó 
sajátosságait. 

4. Pedagógiai munkája legyen következetesen megtervezett, tervezési dokumentumaiban 
legyen nyomon követhet  a célok és módszerek megvalósíthatósága. 

5. Legyen képes felkelteni és folyamatosan fenntartani a tanulók figyelmét és 
érdekl dését, ismerje fel a növendékek tanulási problémáit és legyen képes egyénre 
szabott segítséget nyújtani számukra. Munkája során segítse az önálló ismeretszerzés 
képességeinek kialakulását. Nevel  munkája során legyen képes az IKT eszközök 
hatékony és igényes használatára. 

6. Értékelése, visszajelzései legyenek fejleszt szándékúak és támogatók. 
7. Munkája során érthet en és pedagógiai céljainak megfelel en kommunikáljon. 

Aktívan működjön együtt kollégáival, a szül kkel és a pedagógiai munkát segít  
dolgozókkal a nevelési folyamatokban. Vegyen részt az intézményen belüli 
pedagógiai fejleszt  tevékenységben. 

8. Munkája legyen pontos és megbízható. Vegyen részt az intézményi innovációban, 
ápolja a küls  szakmai kapcsolatokat és folyamatosan fejlessze tudását és pedagógiai 
módszereit. 

 
 
 
 
1.10. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 
 
A zenei tehetség felismerése számos tényez n alapul, kibontakoztatásához a helyes út 
megtalálása gyakran véletlenek sorozatán át vezet. Objektíven mérhet  elemei: az átlagosnál 
jobb ritmusérzék, hallás, harmóniai és formaérzék, mely rendszerint magasabb szintű 
asszociatív képességgel és logikai készséggel párosul. A tehetség önmagában azonban nem 
elegend  a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez kitartás, szorgalom, akarater , 
türelem és gondos gyakorlás szükséges.   
 
a) A zeneiskolai képességvizsgálat során megkíséreljük felismerni az alapvet  adottságok, 

képességek szintjét. A korai fejlesztés során – zeneovi, el képz  - játékos formában, az 
életkori sajátosságoknak megfelel en ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, 
képességeit, ezek fejleszthet ségét.    
 

b) A zenetanulás, mint személyiségfejleszt  eszköz, nagyszerű lehet séget kínál a 
szorongásos, és tanulásban akadályozott gyermekek felzárkóztatására, önmegvalósítására. 
Mindezeken kívül egyre gyakrabban merül igény a zenetanulás iránt a pozitív gyógyászati 
terápiás hatása miatt is.   
  

c) A tehetséggondozást az átlagostól eltér , jobb képességű tanulók esetén a „B” tagozatra 
való irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is segítjük. (Ld. az 
egyes tárgyak tantárgyi programjait.)  
 

„B” tagozatos tanuló lehet az, aki az átlagosnál jobb képességeit magasabb teljesítményével 
és szorgalmával igazolja. Tanszaki meghallgatáson, vizsgán ennek megfelel  szintű tananyag 
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tudásáról ad számot, szaktanára javaslatával a tanszaki munkaközösség és az intézményvezet  
egyetért.  
 
A „B” tagozatról az „A”-ra visszaléphet az a tanuló, aki a számára el írt minimális 
követelményeknek nem kíván, vagy nem tud megfelelni. Ez történhet kérelem alapján, vagy a 
tanszaki munkaközösség javaslatára. A „B” tagozatra történ  besorolást és ennek változásait a 
tanszakvezet k el készít  munkája alapján az igazgató hagyja jóvá.  
 
Felkészítés felsőbb zenei tanulmányokra:  
Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló zenei pályára 
szeretne lépni. Ehhez iskolánk az alábbi feltételeket biztosítja:  
- B tagozatos-, fakultatív szolfézs, lehet leg a kimagasló zenei tehetség gyanújának 
felismerését l, valamint a felvételit megel z  2-3 évben.  
- Felvételiz k rendszeres meghallgatásai, munkaközösségen- és nevel testületen belüli 
konzultációk. 
- Otthoni gyakorlás további segítése 
- El zetes meghallgatásokon való részvétel a szaktanár kíséretében. 
- A zongorakötelez  tárgy felvétele a felvételit megel z  3 évben. 

 
d) Tanulmányi versenyek:  

A országos zenei versenyeket háromévenként-, tantárgyanként hirdeti meg az Oktatási 
Minisztérium. Ennek megfelel en a versenyekre felkészítés alkalmazkodik a három éves 
ciklusokhoz.  
A zenei pályára készül  tanulók részvétele mindenképpen kívánatos. A versenyek 
el készítése során törekszünk arra, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók minél 
nagyobb számban, de önkéntes alapon mérhessék meg tudásukat, tehetségüket. Ezért a 
versenyek válogatói el tt rendezünk:  
- növendékhangversenyeket,   
- tanszaki meghallgatásokat,   
- tanszaki konzultációkat.   
Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a zenét 
kedvtelésb l tanuló növendékeink is a különböz  nemzetközi-, országos-, regionális-, 
megyei- és helyi versenyeken és fesztiválokon. 

 
e) A tehetség gondozása, fejl désének el segítése nem csupán a kiemelked  teljesítmény 

elérését célozhatja meg. A tehetséggondozásnak összhangban kell lennie az alapvet  
személyiségfejlesztési célkitűzésekkel is.  

 
 
1.11. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési folyamatokban 
 
Iskolánkban jellegénél fogva – egyéni képzés nagy aránya, diákjaink eltér  életkori és 
kulturális háttere – nem működik diák önkormányzat. Tanulóink részvételi jogaik 
gyakorlásával osztályf nökeik közvetítésével, az iskola e-mail címén való visszajelzéseik 
során élhetnek. 
 
1.12. A szülő, a tanuló, a pedagógus intézményi partnerei kapcsolattartásának rendje 
 
Programunk alapvet  céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a szül kkel 
való egyéni kapcsolattartás, együttműködés. Szükség van a szül i segítségnyújtásra, ahhoz is, 
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hogy a problémákat a kell  id ben ismerjük fel és együttesen találjuk meg az optimális 
megoldást. Ezért elengedhetetlen az iskola és a család jó kapcsolatának kialakítása, 
fenntartása. Eredményes zenei nevelés csak a pedagógus - tanuló - szül  hármas 
együttműködésének harmóniájában valósulhat meg. Ez ad módot arra, hogy azok a tanulók, 
akik átlagos, vagy szerényebb zenei képességekkel rendelkeznek, a tantervi követelmények 
elvárható szintű teljesítése mellett örömmel és felel sséggel vegyenek részt a zenei 
nevelésben. 
 
Pedagógus és szülő együttműködése: 
 
A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szül k jogait és kötelességeit, de ezek a 
keretek önmagukban nem elégségesek az eredményes neveléshez. Fontosnak tartjuk, hogy a 
szül kkel olyan harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, melynek során a szül k ránk bízott 
gyermekeik zenei nevelésébe bekapcsolódhatnak.  

 
Ennek eszközei lehetnek: 
- A zenés szül i értekezlet. - A gyermek szereplési lehet ségével egybekötött szül i 
értekezlet. Ennek során lehet ség nyílik a személyes problémák, felmerül  kérdések 
megbeszélésére, nyomon követhet  a gyermek el menetele, fejl dése, viszonya a 
zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz. 
- Tájékoztatás az iskola fontos zenei, zenepedagógiai eseményeir l, koncertekr l, a szül t, a 
családot érint  változásokról, a hagyományápolás lehet ségeir l. 
-  Órai bejegyzés az ellen rz be, melyet a szül knek láttamoznia kell. 
- Hasznos, ha a szül t megkérjük egy-egy óralátogatásra, el zetes id pont egyeztetése után. 
Ennek során a szül  személyesen tapasztalhatja meg a f tárgy és a kötelez , választott 
tárgyak tanóráinak, foglalkozásának menetét. Amennyiben képes gyermekével rendszeresen 
foglalkozni, az lehet séget kínál arra, hogy megbeszéljük, hogyan segítse gyermekét az 
otthoni eredményes gyakorlásban. Kell  id ben és mértékben, megfelel  módon, partneri 
viszonyunkat er sít  formában szükséges tájékoztatnunk a szül ket jogaikról, 
kötelességeikr l e tekintetben is. Különösen fontos a tanórák látogatásának tervszerűsége a 
szül k részér l, de minden esetben a tanuló fejl dését, egyéni érdekeit is szem el tt kell 
tartani.  
Az óralátogatás azonban nem akadályozhatja a tanuló zenei nevelését, fejlődését. A 
szül k és hozzátartozók a tanítási órákat kizárólag el zetes egyeztetés után, igazgatói 
engedéllyel látogathatják. 

 
 
Pedagógus és tanuló együttműködése: 
 
Oly módon szükséges alakítani a tanítás menetét (egyénre szabott tantervi követelmények a 
tanév során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböz  képességeinek az 
megfeleljen. Ezáltal megel zhet  a kudarcélmény kialakulása. 
A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelel en kell alakítani a tartalmi 
elvárásokat, a fejl dés ütemét, a beszámoltatás, a szereplések módját, id pontját. Ugyanakkor 
a pedagógus akkor végzi felel sséggel pedagógiai munkáját, ha felhívja a tanuló és a szül  
figyelmét arra, hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek harmonikusan a tantervi és 
iskolai elvárásokhoz, követelményekhez. Így pl. része a zenei nevelésnek a szereplés, melyre 
a felkészítést különösen körültekint en kell kialakítania a pedagógusnak, növendéke 
személyiségének ismeretében. 
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A zenetanulás során olyan speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, amelyek az 
egyes zenei szakok műveléséhez nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor gyakran jelenthet 
segítséget, ha a tanult hangszeren nehezen fejl d , de zenetanulásra alkalmas tanulót másik 
hangszerre irányítunk. 
A pedagógus felel ssége arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban egyénenként és esetenként 
mutatkozó megfelel  alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szül  számára úgy jelezze, 
hogy a növendék azt megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára.  
 
Szülő és tanuló otthoni együttműködése 
 
A pedagógusnak fel kell készítenie a szül t arra, hogy a zenetanulás során nélkülözhetetlen 
mindennapos otthoni gyakorlást hogyan tudja figyelemmel kísérni, ellen rizni. Fontos eszköz 
ehhez a zeneiskolai ellen rz , melynek gondos vezetésével mind a tanórai munka, mind az 
otthoni felkészülés jól nyomon követhet . 
 
1.13. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 
A tanévet nyilvános év végi meghallgatásokkal zárjuk, melyekre a szorgalmi id szak utolsó 3 
hetében kerül sor. A vizsgázók teljesítményét a zeneiskola tanáraiból álló 3 f s bizottság 
értékeli. 
Az alapfokú tanulmányok befejeztével a tanulók művészeti alapvizsgát tehetnek, amely a 
továbbképz  évfolyamokon való továbbtanulás feltétele. A továbbképz  évfolyamok 
befejeztével a növendékek művészeti záróvizsgát tehetnek.  
A művészeti alap- és záróvizsgákat az év végi meghallgatásoktól eltér  id pontban kell 
lebonyolítani, megszervezésük az igazgató feladata. 
 
 
1.14.  Felvétel és átvétel – Nkt. alatti – szabályai 

 
Az Nkt. lehet séget nyújt arra, hogy a zeneiskolába jelentkez k felvételér l a zenetanuláshoz 
szükséges alapvet  zenei képességek felmérésére irányuló meghallgatás eredményének 
függvényében döntsön az iskola vezetése. A jelentkez  meghallgatását bármelyik iskolánkban 
alkalmazásban álló kollégánk elvégezheti és javaslatot tehet az igazgatónak a jelentkez  
felvételére, vagy elutasítására. Az esetleges elutasítást a szül , vagy nagykorú jelentkez  
kérésére írásban is meg kell indokolni. 
Más zeneiskolából jelentkez  tanulót fels bb évfolyamba lépve át lehet venni. Amennyiben 
az osztályf nök által javasolt türelmi id  leteltével sem tudja zeneiskolánk 
követelményszintjét teljesíteni, el z  évfolyamát kell folytatnia. 
 
 
2. HELYI TANTERV  

 
 
2.1. Választott kerettanterv megnevezése 
 
A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3.§.(3) bekezdésében jelzett programokat a nevel testület 
egyhangúlag elfogadta. Ezeket a tantervi programokat használjuk iskolánk helyi tantervében 
tantárgyi programként, valamint a művészeti alap- és záróvizsgák követelményeinek 
meghatározásánál.   
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Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ága általános követelményeit a rendelet 
mellékletében szabályozottak szerint alkalmazzuk.  
 
 
2.2. Tankönyv, taneszköz kiválasztás elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét 
 
Kották, tankönyvek kiválasztása  
 
Legyen a tanárok számára hozzáférhet  minél több olyan szakirodalom, mely a pedagógiai 
munkát segíti. Lehet ség szerint be kell szerezni mindazt a kottaanyagot, mellyel a tanítási 
órákon foglalkozhatnak. (Kötelez  és ajánlott, írott és hangzó zeneirodalom, video anyag.) 
A kották és tankönyvek min sége tartós legyen, hogy több éven keresztül, több tanár és diák 
is használhassa. 
 
Hangzó és vizuális oktatási anyagok  
 
A CD és DVD tárat a tantervekhez kapcsolódó legfontosabb zeneirodalmi  
alkotások folyamatos fejlesztésével szükséges gyarapítani. A felvételek 
együttesen szolgálják a pedagógiai és hagyományápolási feladatokat. 
 
Az oktatást segít  eszközök, segédletek, taneszközök megfelel  fejlesztésével a  
szül k többletkiadásai is csökkenthet ek. A könyvtárat a tanulók és tanárok 
számára nyitottá, hozzáférhet vé kell tenni, melyr l az iskolai   
könyvtárhasználat rendje ad útmutatást. 
 
Hangszerek 
 
A tanítás során használt hangszereknek és tartozékaiknak olyan állapotban kell lenniük, hogy 
a tanuló oktatását, fejl dését a hangszer elhasználódásából adódó hibák ne akadályozzák. A 
javítás szükségességének felmérése a szaktanárok feladata. Megoldásához segítséget 
nyújtanak a tanszak- és tagozatvezet k, valamint az iskolavezetés.  
 
 
 
 

 
2.3. NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósulásának szabályai 
         
 A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 
 
A gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdekl désének 
megfelel  nevelésben és oktatásban részesüljön, tehetségének felismerése és fejlesztése 
érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a 
művészi kifejez készségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A 
művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti 
értékek meg rzésében, a különböz  kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 
E célok érdekében a tantervi program és óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja 
meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a jogszabályokban meghatározott 
képzési id  keretében lehet ség nyíljon kiegészít  képzésre is (választható tárgyak). 
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A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelez  és alapvet  tartalmakat, 
amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 
átjárhatóságot biztosítják.  
Az alapfokú művészetoktatás olyan fejleszt pedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 
meghatározott követelmények teljesítésével történ  képességfejlesztésen van.  

b) Az alapfokú m vészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

A helyi tanterv a teljesítend , elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 
szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképz  évfolyam 
befejezésére írják el  a tanulóktól elvárható alapvet  tudást. Ezzel lehet séget kívánunk adni 
a tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni fejl dési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb 
tanulási tempó figyelembevételéhez. 
A tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 
rendszerezésére, kell  elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 
hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehet vé tev  
jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthet  képességeit, azok 
fejl dését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 
megfelel en, egymásra épül en határozza meg a követelményszinteket. 
A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban a tanulók elérend  tudását, 
készségszintjét határozzák meg. A szintek eléréséhez a helyi tantervekben a rugalmasság és 
differenciálás elvét célszerű érvényesíteni. 
Természetesen a követelmények és a tananyag elválaszthatatlan egységet alkot, egymást 
er sítve eredményez tartós, hatékony tudást. 
Az ellen rzés, értékelés folyamatának alapjait is a két szakasz végére elérend  követelmények 
határozzák meg. 

 
a) A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.  
 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság 

a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, el adói és manuális 
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 
 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 
 A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
 A f bb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 
 A tanulók életkorának megfelel  zenei tárgyú könyvek, ismeretterjeszt  művek olvasására 

való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
 A zenei élet eseményei iránti érdekl dés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 
 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 
 Az amat r zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történ  aktív részvételre való 

el készítés, ösztönzés. 
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d) Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei:  
 
Az egyes tanszakok, azon belül az egyes tantárgyak fejlesztési követelményeit részletesen 
tartalmazza az Oktatási Minisztérium felkérésére írt alapfokú zeneiskolai tanterveket 
tartalmazó kiadvány, melyeket iskolánk nevel testülete a zenei nevelés során továbbra is 
használni, az abban foglaltakat alkalmazni kívánja. (A programok pontos megnevezését a 
Helyi Tanterv 11. pontja tartalmazza.) 
 
e) A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 
 
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon 
Rézfúvós és üt hangszeres tanszak: trombita, üt  
Vonós és gitár tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, gitár 
Zongora tanszak: zongora, csembaló, orgona 
Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,  
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamarazene. 

 
Képzési id : 
(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az el képz , alapfok és továbbképz  
évfolyamait. A képzési id  els  számjegye az elméleti és egyéb el tanulmányokat jelöli.) 
 
„A” tagozaton 

2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, üt , gitár, zongora, hegedű, gordonka) 
2+8 évfolyam (klarinét, fagott, csembaló) 
2+6 évfolyam (szaxofon, brácsa) 
1+6 évfolyam (magánének) 

 

„Ű” tagozaton 
A "B" tagozat zárójeles számai az "A" tagozaton végzett el tanulmányokat jelentik. "B" 
tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 
(3)+9 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, üt , gitár, zongora, hegedű, gordonka) 
(3)+7 évfolyam (klarinét, fagott, csembaló) 
(3)+5 évfolyam (szaxofon, brácsa) 
(3)+4 évfolyam (magánének) 
 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

"A" tagozaton 
2+10 évfolyam (szolfézs) 
2+6 évfolyam (zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 
4 évfolyam (kamarazene) 

"B" tagozaton 
(ő)+7 évfolyam (szolfézs f tanszak) 

f) Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy   Alapfok  Továbbképz  

Sze
rke

sz
tés

 al
att



 18 

El képz  

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

 F tárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
 Kötelez  vagy 

kötelez en 
választható tárgy 

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

 Választható 
tárgy 

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

 Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell érteni. 
Az el képz t a növendéknek nem kötelez  elvégeznie. 

Főtárgy: egyéni - hangszeres tanszakok és magánének, csoportos - elméleti és kamarazenei 
tanszakok. 
Kötelező tárgy: szolfézs, zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelel en). 
Kötelezően választható tárgy: 

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

hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 
 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres- (kivéve: gitár, csembaló, zongora,) és 
magánének f tárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelez  kiegészít  foglalkozás. 

 
g) A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 
"A" és "B" tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értend . 

Főtárgy: 
"A" tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 
"B" tagozaton minimum 2x45 perc  
 
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
"A" tagozaton  

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

"B" tagozaton  
1-2. évfolyamon 10 perc 
3-4. évfolyamon 15 perc 
5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy (szolfézs): 
a képzési id  minimum 2xŐő perc csoportos óra, 
"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 
"B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 
"A" tagozaton az 5. évfolyamtól 
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zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus: 2x45 perc 

Választható tárgy: 
az el képz  1. évfolyamától 2 foglalkozás  
 
"B" tagozaton 
elmélet: 2x45 perc 
gyakorlat: 2x45 perc (csoportos), vagy 
minimum 2x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 

Kamarazene: 
2x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelel en: 2-8 f . 

Zenekar, kórus: 
2x45 perc 

Kötelező zongora: 
1x30 perc 
 
"A" és "B" tagozat, rövid tanszakok 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értend . 

Főtárgy: 
"A" tagozaton 2x30 perc (egyéni), vagy 
"B" tagozaton 2x45 perc (egyéni) 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 
"A" tagozaton  

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

"B" tagozaton  
1. évfolyam 10 perc 
2. évfolyam 15 perc 
3. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy (szolfézs): 
a képzési id  2xŐő perc csoportos óra 
"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 
"B" tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 
"A" tagozaton az 5. évfolyamtól 
zeneirodalom, zenekar, kamarazene,  kórus: 2x45 perc 

Választható tárgy: 
az el képz  1. évfolyamától 2 foglalkozás 

 
"B" tagozaton 
elmélet: 2x45 perc 
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gyakorlat: 2x45 perc (csoportos) vagy 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 
egyéni: 2x30 perc 

Kamarazene: 
2x45 perc 
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelel en: 2-8 f , 

Zenekar, kórus: 
2x45 perc 

Kötelező zongora: 
2x30 perc 
 
 

2.4. A választható tantárgyakkal összefüggésben a pedagógusválasztás szabályai 
 

A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között választható tantárgyak, 
foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. 
A tanulók az alkalmassági meghallgatást követ  beiratkozás alkalmával megjelölik az 
választott tantárgyat és élhetnek tanárválasztási jogukkal. 
A tanulók tantárgyválasztási jogukkal szabad kapacitásunk függvényében bármikor – mivel 
nem vagyunk a tankötelezettségi körbe tartozó iskola, szorgalmi id ben is - élhetnek. 
Ha a tanuló ugyanazon tantárgyból szeretne más tanárt választani az új tanév kezdetén 
indoklás nélkül írásban kérheti, szorgalmi id ben kell  indoklással szintén írásban kérheti. A 
szorgalmi id ben történ  tanárváltást az igazgató engedélyezheti. 

 
 

 
2.5. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

 
Célok, elvek: 
 
A munkáltató elkötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megel zi és 
megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed az alkalmazásra, 
a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések 
meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefügg  esetekre.  
 
Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, 
nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, szexuális irányultságuk, vallásuk, politikai 
meggy z désük és munkavállalói érdekvédelmi tevékenységük miatti diszkrimináció 
megel zésére. 
 
 
Az Esélyegyenl ségi Intézkedési Terv kiterjed tanulóink nemük, családi állapotuk, 
nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, szexuális irányultságuk, vallásuk, politikai 
meggy z désük és szociális helyzetük miatti diszkriminációjának megel zésre, különös 
tekintettel a tanulóink életkorának (5-22 éves korig illetve 22 év felett) rendkívül széles 
skálájára. 
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A kisgyermekét egyedül nevel  szül k támogatása érdekében a lehet ségek figyelembe 
vételével a munkáltató biztosítja a gyermek nevelésének, gondozásának segítése érdekében a 
megfelel  munkahelyi id beosztást. 
A csökkent munkaképességű dolgozók munkavégzését segíti, biztosítja számukra a megfelel  
munkakörülményeket, a megfelel  id beosztást.  
 
Biztosítja az esélyegyenl séget mindenki számára a munkaer -felvétel, a bérezés területén is.  
 
Programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében 
 
A munkáltató vállalja, hogy az egyenl  bánásmód betartása és az esélyegyenl ség el segítése 
érdekében a munkaügyi folyamatok szabályozása terén az álláshirdetések megfogalmazásakor 
és a munkavállalók kiválasztásakor kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot 
szempontjából nem tesz különbséget. 
Kedvezményezett: minden célcsoport. 
 
A munkaer -felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges végzettségre, 
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál 
ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munka-tapasztalatokat 
és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. 
Kedvezményezett: minden célcsoport. 
 
 
A bérezés területén továbbra is biztosítja, hogy a juttatások minden munkavállalót 
megillessenek, a részmunkaid ben dolgozókat is. 
Kedvezményezett: minden célcsoport 
 
Továbbra is egyenl  esélyű el léptetési lehet séget biztosít minden munkavállaló számára. 
Kedvezményezett: minden célcsoport 
 
A munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az azokról való tájékozódás 
lehet ségéhez való hozzáférést. 
Kedvezményezett: minden célcsoport 
 
A kisgyermekes és az egyedülálló szül k számára lehet séget biztosít az óvoda, iskola nyitva 
tartásához igazodó munkaid kezdéshez, amennyiben ez nem ró aránytalanul nagy terhet a 
többi dolgozóra. 
Kedvezményezettek: kisgyermekes és a gyermekét egyedül nevel  szül k 
 
Biztosítja a gyermeket egyedül nevel k számára a túlóra választhatóságának a lehet ségét, 
amennyiben ez a tantárgyfelosztás alapján megoldható. 
Kedvezményezettek: gyermeket egyedül nevel  szül k. 
 
A kisgyermekes anyák munkába való visszatérésének segítését a lehet ségek figyelembe 
vételével/pl. továbbképzésben való részvétel/ biztosítja. 
Kedvezményezettek: a kisgyermeket nevel  szül k 
 
A munkáltató továbbra is figyelembe veszi a csökkent munkaképességű dolgozók esetében a 
munkakör ellátása érdekében a dolgozók kéréseit, ha az a feladatuk ellátását segíti. 
Kedvezményezettek: a csökkent munkaképességű munkavállalók. 
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A munkáltató lehet séget biztosít a panasztételre. Az egyenl  bánásmód megsértése, a 
zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás el fordulása esetén a munkavállaló az 
intézményben működ  szakszervezet vezet jéhez fordulhat. 
A fent megnevezett érdekképviselet a panaszt anonim módon a munkáltató elé tárja. 
 

 
2.6. Felvételi eljárás szabályai 

 
A Kocsis Albert Zeneiskolába jelentkez  tanulók felvételi meghallgatáson vesznek részt. 
Ennek célja, hogy megismerjük a jelentkez k alapvet  képességeit, készségeit, a választott 
szakra való alkalmasságát, adottságait, érettségét.  
 
   A felvételi meghallgatás anyaga: 
- beszélgetés, a motiváció megismerése 
- hallás és ritmuskészség vizsgálata 

 
A beszélgetés során váljon ismertté a jelentkez  motivációja, értelmi, érzelmi fejlettsége, 
oldottsága. A zenei feladatok megoldása során vizsgálandó az el forduló hibák, tévesztések 
javítási készsége. 

 
A felvételi meghallgatást bármelyik szaktanárunk elvégezheti, majd a meghallgatás 
végeztével javaslatot tesz az igazgatónak a felvételre, illetve az elutasításra vonatkozóan. Az 
elutasítást mindig indokolni kell írásban.  

  
 

2.7. A tanuló átvételének szabályai 
 

Átvételre jelentkez knél az eddig megszerzett tudást kell bemutatni, melynek alapján 
bizottság tesz javaslatot az átvételre és az osztályba sorolásra. 

 
 

3. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 
 

 
3.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
 Eredményes f tárgyi és kötelez  tárgyi vizsga az évfolyam anyagából 
 Részvétel az órák min. 66 %-án. Ett l a feltételt l jó színvonalú beszámoló és kell  

indok alapján, kérelemre el lehet tekinteni. 
 Az iskolával szemben fennálló esetleges tartozás rendezése 
 Az a tanuló, aki az év végi beszámolón elégtelen osztályzatot kapott, csak eredményes 

javítóvizsga után írható be magasabb osztályba. 
 Az a tanuló, aki a tanév folyamán 10 vagy több órát igazolatlanul mulasztott, nem 

bocsátható vizsgára, a tanulók névsorából törölni kell. 
 Az a tanuló, akinek mulasztásai nem érik el az órák 33 %-át, de egyéb méltányolható 

okból nem végezte el az évfolyam anyagát, engedéllyel folytathatja osztályát. 
 Osztályát folytathatja az a tanuló is, aki igazoltan hiányzott a foglalkozások 33%-ról. 
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 Indokolt esetben a tanuló 2 évfolyam anyagából összevont beszámolót tehet. Az 
összevont beszámoló anyagát 1/3 részben az alacsonyabb, 2/3 részben a magasabb 
osztály anyagából kell választani. 
 

 
3.2. A beszámoló követelménye és formái 
 
A zenei nevelés sajátosságait, az eltér  képességekkel és továbbhaladási ütemmel rendelkez  
tanulókat egyéni képességeik, szorgalmuk, segít  környezetük szempontjából ítéljük meg a 
beszámoltatás során. 
Az értékelés alapja a közös iskolai keret-követelmény, ami valamelyest lehet séget teremt az 
adott tantárgy keretein belül a differenciált beszámoltatásra és értékelésre. A beszámoltatás 
általános formája – a művészeti oktatás sajátosságának megfelel en – az el adás. 
Ennek formái lehetnek: 

- növendékhangversenyen való szereplés, f tárgy-tanáronként (min. évente egy 
alkalommal) 

- nyílt órán, közös szolfézs – hangszeres bemutatón szereplés, 
- közös tanszaki hangversenyen fellépés, 
- kiemelt iskolai szereplés, 
- „B” tagozatos meghallgatás, 
- egyéb iskolai, vagy küls  helyszínen tartott szereplés, közreműködés. 

 
A fellépések műsorát és megtörténtét dokumentálni kell a f tárgyi naplóban. 
 
Minden tanuló számára kötelez  a tanév végén számot adnia az eltelt tanévben megszerzett 
ismeretekr l. A számonkérés hangszeres és énekes szakon hangversenyszerűen szervezett 
vizsga formájában, elméleti tanszakon közös, vagy egyéni bemutató, nyílt óra formájában 
történik. 
 
Minden év végi beszámoló nyilvános, arra a szül ket, érdekl d ket meghívjuk. Az 
id pontokról és műsorokról a faliújságon kitett hirdetés útján adunk tájékoztatást. 
Tanulóink az év végi vizsgákon, a tanszak tanáraiból álló 3 f s bizottság el tt adnak számot 
tudásukról. A beszámolókat követ en a tanárok közösen értékelik a vizsgát.  
 
A tanév végi beszámolón dönt a tanszak arról, hogy az „A” tagozatról „B”-re történ  
átsorolásra kit javasol az igazgatónak. (ill. „B”- r l „A”- ra visszasorol) 
 
A tanszakok vizsgakövetelményeinek kereteit – összhangban a 27/1998. MKM rendelettel – a 
melléklet tartalmazza. 
 
 
M vészeti alap- és záróvizsga: 
  
Az alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti alapvizsgát és záróvizsgát a tanév 
rendjében meghatározott id pontban kell megszervezni. A művészeti alapvizsgát és 
záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság el tt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a 
vizsga szervez je bízza meg. A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgakövetelményeit és 
tantervi programjának bevezetésér l és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletben 
foglaltak alapján kell az alapfokú művészetoktatási intézmény helyi tantervében 
meghatározni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. A 
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művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. A 
művészeti alapvizsgát és záróvizsgát az alapfokú művészetoktatási intézmények közösen is 
megszervezhetik. 
Művészeti alapvizsgát el ször azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás 
feltételeként, akik 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú 
művészetoktatási intézmény els  alapfokú évfolyamán. 
 
 
3.3. A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 
érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodó értékelés 
 
a) Az értékelés rendszere:  
A tanulókat életkoruknak megfelel en értékeljük: 
- az el képz - és az azt követ  évfolyamokon f tárgy és szolfézs esetében félévkor és év 
végén: számjeggyel és a hozzátartozó névvel, (pl.: 5, jeles)  
 
- kamarazene, zeneirodalom, zenekar és énekkar tantárgyak esetében szöveges értékelést 
alkalmazunk a 2013/2014-es tanévt l a tanuló által használatban lév  bizonyítvány kitöltési 
útmutatója alapján. 
  
 
b) Az értékelés célja:  

- visszajelzés a tanár és a tanuló közös munkájáról  
- a tanulói teljesítmény viszonyításának alapja 

 
c) Helye és módszerei a tanítás folyamatában:  

- rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán  
    - egy-egy témakör lezárásakor, hangversenyek után szóban  
    - féléves, év végi összegzéskor  (értesít , bizonyítvány)  
 
d) Súlypontok:  
  -  a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése, gyakorlati  
      alkalmazása 
   -  az oktatás eredményeként kialakult képességek, készségek ellen rzése 
   -  a továbbhaladás feltételeként az el írt min. ellen rzése 
   - az önálló feladatmegoldásra nevelés eredményének ellen rzése  
 
 
e) A minősítés, értékelés fokozatai:  
 
    5 (jeles)  
 
- a tantervi követelményeknek kifogástalanul tesz eleget, ismeri, érti, tudja a tananyagot, 

mindezt képes alkalmazni, önállóan végez feladatot, A technikai és művészi 
követelményeknek magas szinten tesz eleget 

 
    4 (jó) 
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- A követelményeknek megbízhatóan, jól eleget tesz, kis segítséggel képes az önálló 
feladatmegoldásra, a tananyag alapvet  részeit jól tudja, ismereteit különösebb nehézség 
nélkül alkalmazza. 

 
    3 (közepes) 
 
- A követelményeknek változóan képes eleget tenni, de segítséggel, útmutatással képes azt 

elsajátítani. A feladatok megoldásában problémákkal küzd, gondos gyakorlással és tanári 
segítséggel azonban megoldja azt. 
 

     2 (elégséges) 
 
- A követelményeknek csak a minimális szinten tesz eleget, önálló feladatra nem, vagy csak 

jelent s segítséggel és bizonytalanul képes. Az önálló gyakorlás túlzott nehézséget jelent 
számára. 

 
     1 (elégtelen) 
 
- A követelményeknek nem tud eleget tenni, önálló gyakorlását nem képes megoldani, még 

rendszeres segítség nyújtása mellett sem. 
 
A szorgalom értékelése: 
 
     5 (példás) 
 
- Tanulmányi munkája céltudatos, figyelmes, pontos. Közösségi tevékenysége példamutató. 

A tanórákon és a tanórán kívüli foglakozásokon érdekl d , kezdeményez . Hiányzásai 
nem haladják meg a tanév során a 20 órát, igazolatlan mulasztása nincs. 

 
 
     4 (jó) 
 
- Tanulmányi munkája gondos, igyekv . Közösségi alkalmakon részt vesz. A tanórákon és 

a tanórán kívüli foglakozásokon érdekl d , a kijelölt feladatokat alkalmakat figyelemmel 
kíséri. Igazolatlan mulasztása nincs. 

 
 
 3 (változó) 

 
- Tanulmányi munkája rendszertelen, figyelmetlen, pontatlan. Közösségi alkalmakon csak 

ritkán, vagy nem vesz részt. Igazolt mulasztásainak száma magas, igazolatlan hiányzása 
van. 

 
     2 (elégséges) 
 
- Tanulmányi munkája hanyag, figyelmetlen. Felkészülése felületes, gyakorlása 

rendszertelen, az iskolai alkalmak nem érdeklik, motivációja igen alacsony. Hiányzásai 
meghaladják a tanév során a 30 igazolt órát, igazolatlan mulasztása is jelent s számú, de 
nem éri el a 10 órát. 
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4. PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA 

 
A program véleményezése 
 
4.1 Az intézmény vezetőjének jóváhagyása 
 
Az intézmény vezet je a 2014.április 15-én tartott értekezleten véleményezte, elfogadását és 
bevezetését javasolja.  
 
 
4.2 A nevelőtestület elfogadása 
 
A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának 
módosítását és helyi tantervét a nevel testület a 2014.április 15-én nevel testületi értekezleten 
fogadta el.  

 
4.3 Fenntartói egyetértés 
 
 
 
4.4 Szakmai Munkaközösség  
 
Az Szakmai Munkaközösség, a 2014.április 15-én megtartott ülésén véleményezte, 
elfogadását és bevezetését javasolja. 
 
        
 
4.5 A program nyilvánossága 
 
A program minden érdekl d  számára hozzáférhet , helyben olvasásra az irodában, valamint 
az iskola honlapján.  
 
 
 
4.6 Tájékoztatás a pedagógiai programról 
 
Tájékoztatás kérhet  az iskola vezet jét l fogadóórája idejében, vagy el re egyeztetett 
id pontban. Tájékoztatást nyújthatnak a munkaközösség vezet k, valamint a szaktanárok. 
 
 

  
Hatvan, 2014. április 15.      
 
 
 

 Hargitai Géza 
             igazgató 
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A 2011 szeptember 1-jét l belép  tanulókra felmen  rendszerben  érvényes helyi tanterv a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása a következ  linken érhet  el: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.MKM 
 
 
 
Mellékletek: 

 
 

1. számú melléklet 
Kötelező Eszközjegyzék 
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1. számú melléklet  

Kötelező eszközjegyzék  

 

AZ EGYES M VÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK 
KÖVETELMÉNYEI 

1. ZENEM VÉSZET (ZENEISKOLÁK)  

Eszközök, 
felszerelések  

Mennyiségi mutató  Megjegyzés  

Helyiségek  

egyéni és 
kiscsoportos órák 
tanterme  

14 terem 300-320f  a fúvós és az üt hangszerek 
oktatására használt helyiségek 
hangszigetelése, valamint az 
alapvet  akusztikai szempontok 
figyelembevétele szükséges  

csoportos órák, 
együttesek 
tanterme, 
próbaterme  

2 terem (14. terem és a 
12. terem) 

a zenekar, kamarazene, énekkar 
helyiségei közös hasznosításúak is 
lehetnek  

hangversenyterem 
csatlakozó 
helyiségekkel  

1terem (14. terem) figyelembe vehet  más célra 
létesített (többcélú hasznosítás 
szempontjai szerint kialakított), 
nagyméretű terem is, amennyiben a 
hangversenyterem funkciójának 
megfelel  

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei  

Egyéni órák, csoportos órák, együttesek tanterme  

tanári asztal  1    2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.terem 

tanári szék  1   2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.terem 

tanulói asztalok, 
székek  

18db írólapos szék  

6db pad és 12db szék   

14. terem 

12. terem 
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ruhatároló (fogasok)  tantermenként 1db álló 
vagy falra szerelt  

 2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,14.terem 

ötvonalas  mobil                                                                                                                        
tábla 

2db 

12.,14. terem 

elméleti, csoportos órák helyiségébe  

írásvetít ,  1db  elméleti, csoportos órák helyiségébe  

számítógép,  

CD-ROM  

5db(1db titkári iroda, 
igazgatói iroda, 13.,2., 

terem+ 1db laptop) 

 

nyomtató  5db( 2db titkári iroda, 
2db igazgatói iroda, 1db 

raktár)  

   

szekrény  tantermenként 1    2.,3., 5.,8.,10., terem, 12.teremben 
4db., titkári iroda, igazgatói iroda  

zongora vagy 
pianínó  

2.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,+ 

igazgatói iroda 

2 zongora 14. terem 

1 db. csembaló 14. terem 

1 db. Viscont Cantorum digitális 
orgona 

2. db szintetizátor 

zongoraszék  2.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12 

(+raktár) 

 

lábzsámoly  4.,6.,10.,11. terem a gitár és a zongora teremben  

álló tükör  2.,3.,4.,5.,6.,8.,10., terem 

+ igazgatói iroda, titkári 
iroda 

a fúvós, vonós, üt s és magánének 
tanszakok termeiben  

tanított hangszer  hangszerfajtánként és 
méretenként 

tanszakonként, illetve 
szakonként 1  

   

tanított hangszer, az adott hangszert 
tanulók 30%-ának 

kivéve a zongora, hárfa, orgona, 
valamint a mérete és súlya alapján 
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tanulói használatra  megfelel  számban  kézi szállításra nem alkalmas 
hangszerek  

hangszertartozékok  tanárok létszáma szerint 
1 garnitúra  

   

metronóm - hangoló 
gép 

raktár, igazgató iroda   minden tanár számára biztosítva 

lemezjátszó, CD-
lejátszó  

iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) 2  

   

zenekari pultok  iskolánként (székhelyen 
és telephelyen) az 

együttesek létszámának 
figyelembevételével  

 

kottatartó állvány  19db    2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,14.terem+ 
igazgatói iroda 

szeméttároló  helyiségenként 1   2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,12.,14.terem 
+ igazgatói iroda, iskolatitkári iroda 

hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel)  

(befogadóképessége a tanulók létszámának legalább az 1/3-a szerint)  

szék  20db bordó szék a 14. 
teremben, 18db írólapos 

szék 

   

zongora  2db 14. terem    

zongoraszék  1 db 14. terem    

zenekari pultok  az együttesek 
létszámának 

figyelembevételével  

   

mikrofon  4db vezeték nélküli, 3db 
vezetékes (raktár)  

   

alapvet  színpadi 
világítástechnikai és 
akusztikai 

14. terem 2X2 reflektor 
mennyezetre felszerelve 

   

Sze
rke

sz
tés

 al
att



 31 

berendezés  

er sít  berendezés 
(tartozékokkal)  

1db (raktár)     
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