
 AZ ÉNEK-ZENE TANÁR SZAK 
gyakorlati vizsga követelménye és pontozása 

 
ÚJABB OKLEVELET ADÓ TANÁRKÉPZÉSBEN 

tanító szakképzettség birtokában 
 

BEREGSZÁSZ KÉPZÉSI HELYEN 
LEVELEZŐ MUNKAREND 

(4 félév) 
 

I. Éneklési készség  
a.) 20 szabadon választott magyar gyermekjátékdal vagy népdal éneklése tiszta 

intonációval, kifejező előadásmóddal, kotta nélkül. 
b.) 5 szabadon választott kétszólamú énekgyakorlat (Pl. Kodály-bicinium) 

megszólaltatása kamaraének formájában vagy saját zongorakísérettel 
(kamarapartnerről a felvételiző gondoskodik).  

 
A népdalok és énekgyakorlatok jegyzékét a felvételiző a vizsga kezdetén átadja a 
bizottságnak. 

Elérhető pontszám: 30 
 

II. Szolfézs és zeneelmélet 
a.) Lapról olvasási készség: 

Magyar népdal vagy periódus terjedelmű tonális dallam éneklése kottából. 
       Elérhető pontszám: 10 

b.) Zeneelméleti ismeretek: 
Dúr, moll, modális és pentaton hangsorok felismerése és megnevezése, valamint 
éneklése hangnévvel 4#-4b előjegyzésig. 
Hangközök, hármashangzatok és fordításaik hallás utáni felismerése, valamint 
éneklése hangnévvel. 
       Elérhető pontszám: 25 
 

III. Zongorajáték 
Három különböző stílusú mű előadása kotta nélkül (elvárt: minimum 2-3 éves 
hangszeres tudás). Javasolt: egy barokk, egy bécsi klasszikus, valamint egy Bartók-
kompozíció.  
        Elérhető pontszám: 25 
 
 

IV. Általános zenei műveltség  
Zenetörténeti és zeneirodalmi tájékozottság felmérése szerzők, műfajok, 
zenetörténeti korszakok, stílusjegyek alapján. 
 

Elérhető pontszám: 10 
 
 
A gyakorlati vizsgán maximum 100 pont szerezhető! 
 



Járványhelyzet miatti, esetleges ONLINE szervezésű felvételi gyakorlati 
vizsga követelménye és leírása 

 
A felvételi két részből áll: videófelvétel beküldése és online felvételi 

 
VIDEÓFELVÉTEL anyaga: 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021.  augusztus 16-18. között 
Feltöltés helye: a felvételi behívólevélben meghatározott postaláda 
Fájl elnevezése: felvételiző neve_szerző_cím, illetve felvételiző neve_népdal kezdő sora 

 
V. Zongorajáték 

Két különböző stílusú mű előadása kotta nélkül (elvárt: minimum 2-3 éves 
hangszeres tudás). Javasolt: egy barokk, egy bécsi klasszikus, valamint egy Bartók-
kompozíció. 
A két videófelvételt a felvételiző feltölti a megadott elnevezés szerint. 
       Elérhető pontszám: 25 
 

VI. Éneklési készség  
a.) 5 szabadon választott magyar népdal éneklése tiszta intonációval, kifejező 

előadásmóddal, kotta nélkül. 
Az 5 dallam videófelvételét a felvételiző feltölti a megadott elnevezés szerint.  

Elérhető pontszám: 30 
 

ONLINE FELVÉTELI VIZSGA KÖVETELMÉNYE: 
csatlakozás felülete és módja a felvételi behívólevélben foglaltak szerint 

 
VII. Szolfézs és zeneelmélet 

a.) Lapról olvasási készség: 
Online felületen megküldött magyar népdal vagy periódus terjedelmű tonális 
dallam éneklése kottából. 
      Elérhető pontszám: 10 

b.) Zeneelméleti ismeretek: 
Dúr, moll, modális és pentaton hangsorok éneklése hangnévvel 4#-4b 
előjegyzésig. 
Hangközök, hármashangzatok és fordításaik éneklése hangnévvel. 
      Elérhető pontszám: 25 

VIII. Általános zenei műveltség  
Zenetörténeti és zeneirodalmi tájékozottság felmérése szerzők, műfajok, 
zenetörténeti korszakok, stílusjegyek alapján.  

Elérhető pontszám: 10 
 
 
A gyakorlati vizsgán maximum 100 pont szerezhető! 


