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Tisztelt szülők, kedves leendő diákjaink!  

A Hermann László Zeneiskola 1913-as alapítása óta a tanítja a zene szeretetére és művelésére 

tanulóit. 1994 óta immáron középfokon – konzis szinten is. 

Kérjük, tanulmányozza át alaposan tájékoztatónkat, s amennyiben kérdése van, forduljon bi-

zalommal iskolánk Titkárságához, vagy az iskola vezetőihez.  

  

Iskolánk 2022. november 12-én, szombaton Szakmai nyílt napot tart, melynek keretében 10 

órától kaphatnak tájékoztatást az iskolában folyó szakmai munkáról. 

1. VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁK  

A 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet 2020. szeptember 1-jétől hatályba lépő változásainak 

függvényében a 2020/2021. tanévtől a kulturális és művészeti szakképesítések és szakképesí-

tés-ráépülések struktúrája átalakult.  

 

Választható szakok:  

  

Klasszikus: fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hegedű, brá-

csa, cselló, nagybőgő, zongora, orgona, csembaló, gitár, harmonika, ütő, magánének. 

 

A képzés alapvető jellemzői 

 

Szakmanév: Klasszikus zenész II. 

Szakmajegyzék azonosító: 4021505 

Ágazat: Művészet 

Iskolai rendszerű képzési idő: 5 év; 2 év 

 

Munkakör 

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, 

mint zenei együttesek tagja, vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában köz-

reműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, ren-

dezvényeken, hangversenyeken, - zenés színházi előadásokon, - hanglemez felvétele-

ken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint - a közönség számára bármely más mó-

don hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozáso-

kat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén be-

tölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket. (https://szak-

mavilag.hu/szakma-kereso/klasszikus-zenesz-ii)   

https://szakmavilag.hu/szakma-kereso/klasszikus-zenesz-ii
https://szakmavilag.hu/szakma-kereso/klasszikus-zenesz-ii
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Népzene: népi énekes, népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, népi furulya, népi klarinét, táro-

gató, citera, tekerő, koboz, tambura, duda, népi cimbalom, népi harmonika, népi ütő 

 

A képzés alapvető jellemzői 

 

Szakmanév: Népzenész II. 

Szakmajegyzék azonosító: 4021506 

Ágazat: Művészet 

Iskolai rendszerű képzési idő: 5 év; 2 év 

 

A népzenész, mint hangszeres zenész és énekes, szólistaként, valamint zenekarok, együt-

tesek vezetőjeként, tagjaként aktívan közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú 

nyilvános/zártkörű hangversenyeken, ismeretterjesztő előadásokon, rendezvényeken, 

zenés színházi előadásokon, hanglemez felvételeken, rádió- és televízió felvételeken, a 

közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Hangszeres-

ként, énekesként ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a tánc-

házakban. A népzenei revival mozgalom valamennyi műfajában és közművelődési szín-

terén végezhet szervezői, népdalkör vagy népzenei együttes vezetői munkát. Végezhet 

népzenei szerkesztői feladatokat, készíthet népzenei hangfelvételeket. A közművelődés 

terén betöltheti népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező-ügyintézői 

feladatait. A szakképesítéssel rendelkező képes: – hangfelvételeken, egyéb társművé-

szeti jellegű produkciókban rész venni – néptánckoreográfiák, színpadi táncalkotások ze-

nei kíséretét előadni – megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvé-

nyek – táncház, tánctanítás, klub – zenei kíséretét – népzenei szakkörvezetői feladatokat 

ellátni, népzenei együtteseket vezetni és közreműködni azokban (https://szakmavi-

lag.hu/szakma-kereso/nepzenesz-ii)  

 

Választható képzési formák:  

  

5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés (párhuzamos képzés 9-12. évf.)  

Felvehető létszám: 6-16 fő  

Párhuzamos (közismereti és zenei) képzés a 9-12. évfolyamig, érettségibe számító szakmai 

vizsga a 13. év végén. Öt tárgyas érettségi letételével lehetőség van a tanulmányok befejezé-

sére a 12. évfolyamon is.  

 

Tagozatkód:  

 0001 klasszikus zenész – fafúvós 

 0002 klasszikus zenész – rézfúvós 

 0003 klasszikus zenész – húros-vonós 

 0004 klasszikus zenész – ütős 

 0005 klasszikus zenész – billentyűs 

 0006 klasszikus zenész – magánénekes 

 1001 népzenész – népi énekes 

 1002 népzenész – népi fafúvós 

 1003 népzenész – népi húros-vonós 

https://szakmavilag.hu/szakma-kereso/nepzenesz-ii
https://szakmavilag.hu/szakma-kereso/nepzenesz-ii
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A 13. évfolyam elvégzése után a következő szakképzettségek megszerzésére van lehetőség:  

  

Tagozatkód  Szakma megnevezése  
Szakmairányba tartozó kép-

zések  

0001  Klasszikus zenész II. (fafúvós szakmairány)  
fuvola, oboa, klarinét, sza-

xofon, fagott  

0002  Klasszikus zenész II. (rézfúvós szakmairány)  kürt, trombita, harsona, 

tuba  

0003  Klasszikus zenész II. (húros/vonós szakmairány)  

cimbalom, hárfa, gitár, he-

gedű, brácsa, gordonka, 

nagybőgő  

0004  Klasszikus zenész II. (billentyűs szakmairány)  
zongora, csembaló, orgona, 

harmonika  

0005  Klasszikus zenész II. (ütős szakmairány)  ütőhangszerek  

0006  Klasszikus zenész II. (magánénekes szakmairány) magánének 

1001  Népzenész II. (népi énekes) népi ének 

1002  Népzenész II. (fafúvós szakmairány)  
népi furulya, népi klarinét, 

tárogató , duda 

1003  Népzenész II. (húros/vonós szakmairány)  népi hegedű, népi brácsa, 

népi bőgő, citera, népi cim-

balom, koboz, tambura, te-

kerő  

 

2. KÖZISMERETI OKTATÁS  

Indítandó osztályainkban a  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkep-
zes/szakg imnaziumok_9_12  alatt megtalálható, a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 
készült kerettantervet használjuk. A képzés a már idézett helyen megtalálható szakmai keret-
tantervek szerint zajlik. Az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez két lehetőségük van diákja-
inknak: 1. a 13. év végén szakmai vizsgát tesznek, amelynek eredménye adja az érettségi ötödik 
tantárgyi jegyét 2. a 12. év végén, egy szabadon választott tárgyból tett vizsgával a bizonyítvány 
kiadhatóvá válik. Természetesen lehetőséget biztosítunk előre hozott, vagy emelt szintű érett-
ségire történő felkészülésre is  tanórák keretén belül. 

  

 Biztosítjuk a pályakorrekció lehetőségét is: növendékeink évről-évre sikeresen felvéte-
liznek nem zenei felsőoktatási intézményekbe is. 

 Kis létszámú osztályokban folyik a képzés, a 9-13. évfolyam osztályaiban 16 fő a maxi-

mális létszám (fenntartói engedéllyel ez legfeljebb 19-ig bővíthető). 

 Az idegen nyelvi képzés kislétszámú csoportokban folyik (átlaglétszám: 6-12 fő).   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakg%20imnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakg%20imnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakg%20imnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakg%20imnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakg%20imnaziumok_9_12
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 Választható nyelvek: angol és német, mindenki az általános iskolában már tanult nyel-

vét folytatja. A magánénekes tanulóknak olasz nyelv is szerepel a szakmai tárgyak listá-
jában.   

 A digitális kultúra tantárgy oktatása szaktantermi keretek között zajlik.  

 A testnevelés órák hármas bontásban valósulnak meg: heti 1 óra klasszikus testnevelés 
óra szaktantermi keretek között a Teleki Blanka Gimnázium tornatermében, heti 2 óra 

táncoktatás – néptánc / társas tánc, heti 2 óra úszás a városi sportuszodában / atlétikai 

óra korszerű, rekordtán borítású pályán 

3. ZENEOKTATÁS  

 Iskolánk erőssége a kiváló művésztanárok által vezetett színvonalas főtárgy oktatás, 

melyhez az adott tanszakokon korrepetíció társul. A főtárgy mellett növendékeink szol-

fézst, zeneelméletet, komplex elméleti ismereteket, zeneirodalmat, népzenét, a nem 
zongora szakosok kötelező zongorát tanulnak. 

Kiemelten fontos tantárgy intézményünkben a kamarazene. 

 A tanulóknak lehetőségük van órarendszerinti zenekari, illetve kórus foglalkozáson gya-

korolni a társas zenéléssel járó feladatokat. 

 Növendékeink kiváló vendégtanárok által vezetett kurzusokon is részt vehetnek. 

 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész növendékei iskolánkban végzik taní-

tási gyakorlatukat. Iskolánk jó kapcsolatokat ápol a Zeneakadémia népzenei tanszéké-

vel, illetve aktívan kapcsolódik az ott folyó munkához. 

 Jó minőségű tanulóhangszerek kölcsönzésére is van mód, melynek feltételeiről isko-

lánk szabályzatai rendelkeznek.  

 A testnevelés órák, illetve az érettségi utáni képzésben résztvevők esetében önálló tan-

tárgy keretében minden tanulónk megismerkedik a zenei munkaképesség-gondozás-

sal, mely a világon egyedülálló Kovács-módszeren alapuló, kifejezetten muzsikusok szá-

mára megtervezett speciális mozgáslecke. Célja, hogy megelőzze az intenzív gyakorlás 

által gyakran jelentkező fiziológiai problémákat (pl.: ínhüvelygyulladás, testtartási prob-

lémák, stb.), illetve segítséget nyújtson a már problémát okozó folyamatok visszafordí-

tásában.   

 Zenei könyvtárunk gazdag kotta- és könyvanyaggal, áll a tanulók rendelkezésére.  
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4. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS, ÉTKEZTETÉS  

 Az iskolába érkező növendékeinknek a városi kollégiumokban ingyenes elhelyezést tu-
dunk biztosítani. 

 

 Az iskola saját konyhával nem rendelkezik. Diákjaink a Rex Cultura Kft. által üzemelte-

tett központi konyhára tudnak befizetni (https://kozpontikonyha.hu/), ami mindössze 
1 percre található az iskolától. Vagy a közeli iskolák bármelyikében. 

Az iskolában jól felszerelt melegítő konyha található, ahol hűtőben tudják tárolni az élel-

miszert a tanulók, illetve mikrohullámú sütőben meg tudják melegíteni az otthonról ho-
zott ételeket. 

 

 
  

https://kozpontikonyha.hu/
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5. A JELENTKEZÉS MÓDJA  

A középiskolai felvételi eljárás szabályai szerinti felvételi jelentkezési lapot a 9. évfolyamra je-

lentkezőknek kell kitölteniük. Ezeket a jelentkezési lapokat az általános iskolában, az osztály-

főnökök segítségével készíthetik el a jelentkezők, majd iskoláik továbbítják azokat a középis-

kolák és a felvételi központ felé. (Bővebben: https://kifir2.kir.hu/Nyito)  

  

Iskolánk OM azonosítója: 039554 

  

Tagozatkódok a jelentkezéshez: 

 0001 klasszikus zenész – fafúvós 

 0002 klasszikus zenész – rézfúvós 

 0003 klasszikus zenész – húros-vonós 

 0004 klasszikus zenész – ütős 

 0005 klasszikus zenész – billentyűs 

 0006 klasszikus zenész – magánénekes 

 1001 népzenész – népi énekes 

 1002 népzenész – népi fafúvós 

 1003 népzenész – népi húros-vonós 

  

A következő információk minden képzésünkre vonatkoznak:   

  

szakgimnázium 

5 évfolyam 

művészeti tanulmányi terület 

párhuzamos művészeti oktatás 

emelt szintű oktatás szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból 

emelt óraszám angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból 

az oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német 

a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-

gatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

művészet tanulmányi terület 

a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - rézfúvós) 

megjegyzés: idegen nyelvből emelt óraszám, kollégiumi elhelyezés biztosított, oktatás egész 

napos munkarendben, tehetséggondozás, testnevelés óra helyett néptánc oktatás 

 

Magánének és népi ének szakoknál gégeorvosi szakvélemény megléte szükséges! 

 

Az iskolánkba jelentkezőknek nem kell központi írásbeli felvételi vizsgát tenniük. 

 

https://kifir2.kir.hu/Nyito
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6. ALKALMASSÁGI VIZSGA  

Iskolánkba az nyer felvételt, aki eleget tesz a zenei pályaalkalmassági vizsga (valamint magán- 

és népi énekesek esetében az egészségügyi alkalmasság) követelményeinek. A pályaalkalmas-

sági meghallgatás követelményei szakonkénti bontásban honlapunkon olvashatóak  

A felvételi rangsor kialakítása a felvételi összesített pontszám alapján történik. 

  

Pontazonosság esetén az alábbi szempontokat figyelembe véve rangsorolunk:  

1. halmozottan hátrányos helyzet,  

2. alapfokú országos zeneművészeti versenyen elért helyezés, 

3. alkalmassági vizsga eredménye 

4. 5-6. évfolyam év végi osztályzatai közül a felvételi tárgyak 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő ta-

nulók esélyegyenlőségét az alábbiak szerint biztosítjuk:  

 

 Szülői kérelem és a benyújtott szakértői vélemény alapján biztosítjuk a törvény által 
engedélyezett lehetőségeket, speciális feltételeket.  

 A rangsoroláshoz szükséges hozott- és szerzett pontokat a szakértői, vagy a nevelési 

tanácsadó által kiadott szakértői vélemény figyelembevételével határozzuk meg.  

 Tantárgyi értékelés alóli mentesítés esetén más tantárgy osztályzatait számítjuk be, 

vagy ha ez nem lehetséges, akkor a beszámítható tantárgyak osztályzataiból számított 

pontszámot tekintjük 100 %nak.  

 A pontszámok és a rangsor meghatározásához, valamint a felvételi vizsga megszerve-
zése érdekében kérjük, hogy a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolják a je-

lentkezési laphoz! A kérelemben pontosan rögzítsék, hogy milyen speciális körülmé-

nyek illetve feltételek biztosítását kérik! A döntésről készült igazgatói határozatot az 
írásbeli vizsgát megelőzően eljuttatjuk az érintetteknek, szükség esetén a jelentkezővel 

és a szülőkkel egyeztetünk.  
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7. PONTSZÁMÍTÁS 

Egészségügyi alkalmasság 

Az alábbi szakok esetében gégeorvosi szakvélemény szükséges: 

magánének, népi ének 

 

Alkalmassági vizsga 

főtárgy megfelelt 

elmélet (szolfézs írásbeli + szóbeli) megfelelt 

 

Hozott pontok* 

magyar nyelv** 

a tantárgyak a 7. év 

végi és 8. félévi ered-

ményei 

max. 60 pont 100 % 

irodalom 

matematika 

történelem 

idegen nyelv*** 

ének-zene**** 

 

* a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) alapján kiadott mentesség esetén az adott tan-
tárgy érdemjegyeit nem számoljuk bele 

** amennyiben magyar nyelv és irodalom tantárgyból csak egy jegyet kapott, úgy azt kétszeres szor-

zóval vesszük figyelembe 

*** több tanult idegen nyelv esetén a jobb érdemjegyet vesszük figyelembe 

**** amennyiben egy évet tanult, úgy azt kétszeres szorzóval vesszük figyelembe, amennyiben nem 

tanult, úgy a tárgyat a végső eredmény kiszámításába nem számítjuk bele 

  

Az előzetes, jogszabályban meghatározott jelentkezők felvételi jegyzékét 

2023. március 17-ig 

az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra. 

 

A PÁLYAALKALMASSÁGI MEGHALLGATÁSOK TERVEZETT IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNE 

2023. március 1., vagy március 14.  

Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

 


