
Tanári mesterképzési szak zenetanár szakképzettség 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
A szakképzettség oklevélben szereplı,  
− magyar nyelvő megjelölése:  

okleveles zongoratanár,  
okleveles orgonatanár,  
okleveles csembalótanár,  
okleveles harmonikatanár,  
okleveles hárfatanár,  
okleveles gitártanár,  
okleveles lanttanár,  
okleveles cimbalomtanár,  
okleveles hegedőtanár,  
okleveles mélyhegedőtanár,  
okleveles gordonkatanár,  
okleveles gordontanár,  
okleveles furulyatanár,  
okleveles fuvolatanár,  
okleveles oboatanár,  
okleveles klarinéttanár,  
okleveles szaxofontanár,  
okleveles fagott-tanár,  
okleveles kürt-tanár,  
okleveles trombitatanár,  
okleveles harsonatanár,  
okleveles tubatanár,  
okleveles ütıhangszertanár,  
okleveles énektanár,  
okleveles jazz-zongora-tanár,  
okleveles jazzgitár-tanár,  
okleveles jazzbasszusgitár-tanár,  
okleveles jazzbıgı-tanár,  
okleveles jazzszaxofon-tanár,  
okleveles jazztrombita-tanár,  
okleveles jazzharsona-tanár,  
okleveles jazzdob-tanár,  
okleveles jazzének-tanár,  
okleveles zeneismeret-tanár,  
okleveles zeneszerzéstanár,  
okleveles jazz-zeneszerzés-tanár,  
okleveles egyházzenetanár (…) zárójelben megjelölve a szakirányt szakirányok: 
egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés,  
okleveles népzenetanár (…) zárójelben megjelölve a szakirányt  
szakirányok: népi vonós: hegedő, brácsa, nagybıgı-cselló-ütıgardon; népi pengetıs: 
citera-tambura-koboz-tekerı; népi fúvós: furulya-duda, klarinét-tárogató; népi cimbalom; 
népi ének.  



− angol nyelvő megjelölése:  
Piano Teacher,  
Organ Teacher,  
Harpsichord Teacher,  
Accordion Teacher,  
Harp Teacher,  
Guitar Teacher,  
Lute Teacher,  
Cimbalom (Dulcimer) Teacher,  
Violin Teacher,  
Viola Teacher,  
Cello Teacher,  
Double Bass Teacher,  
Recorder Teacher,  
Flute Teacher,  
Oboe Teacher,  
Clarinet Teacher,  
Saxophone Teacher,  
Bassoon Teacher,  
Horn Teacher,  
Trumpet Teacher,  
Trombone Teacher,  
Tuba Teacher,  
Percussion Teacher,  
Classical Singing Teacher,  
Jazz Piano Teacher,  
Jazz Guitar Teacher,  
Jazz Bass Guitar Teacher,  
Jazz Double Bass Teacher,  
Jazz Saxophone Teacher,  
Jazz Trumpet Teacher,  
Jazz Trombone Teacher,  
Jazz Drums Teacher,  
Jazz Singing Teacher,  
Teacher of General Music Studies,  
Teacher of Music Composition,  
Teacher of Jazz Composition,  
Teacher of Church Music (…)  
Orientations: Organ, Choral Conducting  
Teacher of Folk Music  
Orientations: folk stringed instruments: violin, viola, double bass-cello-gardon [percussion 
cello]; folk plucked instruments: zither-tambura-koboz [historical Hungarian lute]-rotary 
lute [hurdy-gurdy]; folk wind instruments: furulya [folk flute]-bagpipe, clarinet-tarogato 
[Hungarian folk clarinet]; folk cimbalom; folk singing.  

 
A képzés célja a zenemővészeti ágban, a felsıoktatásban alapfokozaton vagy más felsıfokú 
végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetıleg ismeretekre alapozva olyan tanárok 
felkészítése, akik az iskolarendszerő, egyéni és csoportos formában megvalósuló 
zenemővészeti oktatásban, továbbá a Nemzeti alaptanterv mővészetek mőveltségi területén és 
a nem iskolarendszerő oktatásban képesek tanári munkakör ellátására:  



− hangszeres zenetanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a szakképzettségnek 
megfelelı hangszer, valamint kamarazene;  

− énektanár (klasszikus, jazz, népi) szakképzettség esetén a magánének, a kamaraének, a 
dalirodalom, a hangegészségtan, a beszédgyakorlat;  

− egyházzenetanár (egyházzene-kórusvezetés, egyházzene-orgona) szakképzettség esetén az 
egyházzenei tárgyak;  

− zeneszerzéstanár és jazz-zeneszerzés-tanár szakképzettség esetén a zeneszerzés, a 
zeneelmélet, a zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció;  

− zeneismeret-tanár szakképzettség esetén a zeneelmélet, a szolfézs, a népzene, a 
zenetörténet-zeneirodalom, az improvizáció oktatása tekintetében. A képzés felkészít a 
tanulmányok doktori képzésben történı folytatására.  

 
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:  
Szakterületi ismeretek:  
 
a) Az elıadómővészet alapképzési szakra épülı tanárképzésben az alapképzésben elsajátított 
ismeretkörök elmélyítése, amely magába foglalja a választott szakképzettségnek megfelelıen  
− a hangszeres és elméleti ismereteket;  
– a szóló, kamarazenei, zenekari/énekkari repertoárismeretet, valamint az alapvetı 

vezényléstechnikai ismereteket;  
– a zenemővészet és a társmővészetek kapcsolódásának, kölcsönhatásának lehetıségei az 

oktatás-nevelés területén.  
 
b) Az alkotómővészet és muzikológia alapképzési szakra épülı tanárképzésben az 
alapképzésben elsajátított ismeretkörök elmélyítése, amely magába foglalja a választott 
szakképzettségnek megfelelıen  
– az általános elméleti és zenetörténeti ismereteket;  
– zeneszerzési, ellenponttani, zeneelméleti ismereteket (hangszerelés, continuo-játék, 

mőelemzés);  
– a zeneirodalom remekmőveinek széles körő ismeretét;  
– a zenemővészet és a társmővészetek kapcsolódásának, kölcsönhatásának lehetıségei az 

oktatás-nevelés területén.  
 
Szakmódszertani ismeretek:  
– az alap- és a tanári mesterképzésben elsajátított szakterületi ismeretek pedagógiai 

alkalmazása;  
– a mővészeti oktatás és nevelés helye, szerepe, módszerei a korszerő kutatások fényében;  
– a mővészeti nevelés és a személyiségfejlesztés kapcsolata, valamint a zenemővészet 

oktatásban és nevelésben történı alkalmazási lehetıségei, módszerei;  
– felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális zenemővészi pályára történı 

elıkészítésre, valamint a kiemelkedı mővészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának, 
feladataira.  

 
Sajátos kompetenciák:  
− a tanult zenei ismeretek átadásának képessége;  
– jó együttmőködı és kommunikációs képesség;  
– a nyilvános szereplés gyakorlata.  
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 



 
 
A tanári mesterképzési szak zenetanár szakképzettségére vonatkozó adatok: 
a) A képzés besorolása: mővészet képzési terület 
b) Szakirányok:- 
c) Megszerezhetı szakképzettség: 

• okleveles zongoratanár 
• okleveles gitártanár 
• okleveles hegedőtanár 
• okleveles mélyhegedőtanár 
• okleveles gordonkatanár 
• okleveles gordontanár 
• okleveles furulyatanár 
• okleveles fuvolatanár 
• okleveles oboatanár 
• okleveles klarinéttanár 
• okleveles szaxofontanár 
• okleveles fagott-tanár 
• okleveles kürt-tanár 
• okleveles trombitatanár 
• okleveles harsonatanár 
• okleveles tubatanár 
• okleveles ütıhangszertanár 
• okleveles énektanár 
• okleveles zeneismeret-tanár 

d) A képzés nyelve: magyar 
e) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
f) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FHF/2213-4/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
g) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév 
h) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
i) Képzési együttmőködések: - 
j) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
k) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
l) A képzésfolytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• ME Szenátus 277/2009. sz. határozata (2009. június 11.) 
• MAB 2009/7/XII/69. sz. határozat 
• MAB 2009/7/XII/70. sz. határozat 
• MAB 2009/7/XII/71. sz. határozat 
• MAB 2009/7/XII/72. sz. határozat 
• MAB 2009/7/XII/73. sz. határozat 
• MAB 2009l7/XII/74. sz. határozat 

m) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Sándor Zoltán József, 72133796025 
 


