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A Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 
 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv 37§ 5 bekezdésében foglaltak alapján az 1996. augusztus 7-én 

létesített Kozármislenyi Magánzeneiskola Alapító Okiratát a következők szerint határozom meg:  

Az intézmény neve: Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola (OM 102 419) 

Adószáma: 18323193-1-02 
 

Az iskola székhelye: 
7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. 

Az intézmény irattárolási helye, az alapítvány irattárolási helyével megegyezően: 

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. 
 

Az iskola telephelyei: 
1. Szalántai Ált. Iskola Arany János Általános Iskolája - 7763 Egerág, Pozsony u. 1. 

2. Általános Iskola Olasz - 7745 Olasz, Ady Endre u. 7. 

3. 7623 Pécs, Madách Imre u. 8. 

4. Dr. Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola - 7742 Bogád, Béke tér 4. Községi) 

5. Egerági Táltos Csikó Óvoda - 7763 Egerág, Szabadság tér 9. 

6. PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskolája - 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 

7. Janikovszky Éva ÁMK Óvoda - 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 

8. Olaszi Óvoda - 7745 Olasz, Kossuth L. u. 109. 

9. Megyevárosi Általános Iskola és Gimnázium, Testvérvárosok Terei Általános Iskola 

- 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. (1 évre szüneteltetve) 

10. Janikovszky Éva Ált. Isk. - 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. (1 évre 

szüneteltetve) 

11. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 7635 

Pécs, Fábián Béla u. 7. 

12. Gárdonyi Géza Általános Iskola Lippó - 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. 

13. Lippó Községi Önkormányzat, Tornaterem - 7781 Lippó, Kossuth Lajos u. 84. 

14. Mohács Térségi Általános Iskola - 7700 Mohács, Brodarics tér 2. 

15. Kisfaludy Károly Gimnázium - 7700 Mohács, Szepessy Ignác tér 6. 

16. Művelődési Ház Szederkény – 7751 Szederkény, Rákóczi F. u. 12. (1 évre 

szüneteltetve) 

17. Frey János Általános Iskola Majs – 7783 Majs, Petőfi tér 3. 

18. Sombereki Ált. Iskola és AMI Dunaszekcsői Tagisk., 7712 Dunaszekcső, Rév u. 4. 
 

Az intézmény típusa: Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény feladatai: Nappali rendszerű alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágon, képző- és 

iparművészet ágon, illetve táncművészet ágon. 

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 2438 Fő 

Az évfolyamok száma: 12 évfolyam: Előképző 1-2, Alapfok 1-6, Továbbképző VII-X 
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Az iskolában tanulható tanszakok, tantárgyak 

művészeti ágak szerint: 

 
I. Zeneművészeti ág: 995 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

A) Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka-cselló, 

magánének, zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció, fafúvós kamara, rézfúvós kamara, vonós kamara, zenekar, kórus, kamarazene, 

zenekari gyakorlat, harmonika, oboa, fagott, orgona, harsona-tenorkürt-baritonkürt 

B) Népzene: népi hegedű, népi brácsa, citera, duda, népi zenekar, népi bőgő, népi cselló, ütőgardon, 

dob, koboz, népzenei ismeretek, kamarazene, népi ének 

C) Jazz-zene: jazz-basszusgitár, jazz-gitár, jazz zongora, jazz zenekar, jazz-dob, jazz-ének, jazz-

szaxofon, jazz-trombita 

D) Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene, 

hangszínszolfézs, improvizáció 

 

Kötelező és szabadon választható tantárgyak zeneművészeti ágon:  

Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zeneirodalom, népzenei ismeretek, néprajz, folklórismeret, népi 

játék-népszokás, kamarazene, fafúvós, rézfúvós és kamara, zenekar, népi zenekar, jazz elmélet, jazz 

irodalom, jazz zenekar, kötelező zongora, korrepetíció, kórus, hangszínszolfézs, improvizáció. 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása zeneművészeti ágban, 

felmenő rendszerben a következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, harmonika 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 
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Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgya 

 

Jazz zene:  

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita, jazz-harsona 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs, szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

II. Képző- és iparművészeti ág: 190 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás, művészettörténet, népművészet 

Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai 

Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat, makett és papírtárgy készítő 

Iparművészet: kerámia, kézműves, textilműves 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok képző- és iparművészeti 

ágban (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapozó gyakorlatok: előképző 1-2. 
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Vizuális alkotó gyakorlat: alapfok 1-6., továbbképző 7-10. 

Grafika és festészet alapjai alapfok 1-3.  

Grafika és festészet tanszak  

Grafika és festészet műhelygyakorlat: 4-6, továbbképző 7-10 

Fotó és film tanszak 

Fotó és film műhelygyakorlat alapfok 4-6, továbbképző 7-10 évfolyam 

Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat: alapfok 4-6., továbbképző 7-10. évfolyam 

Szobrászat és kerámia tanszak 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat. alapfok 4-6., továbbképző: 7-10. évfolyam 

Textil- és bőrműves tanszak 

Textil- és bőrműves műhelygyakorlat: alapfok 4-6, továbbképző 7-10. évfolyam 

Választható tantárgyak:  

Népművészet, művészettörténet,  

 

III. Táncművészeti ág: 1253 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

A)  Néptánc:  

Népi játék, néptánc, népi ének, folklórismeret, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban néptánc 

(3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy:  

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak összevont osztályokban: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék, néptánc, népzenei alapismeretek (1-6., 7-10 továbbképző évfolyamon), táncleírás-olvasás 

 

B)  Társastánc: 

Kötelező és szabadon választható tantárgyak: 

Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

Szabadon választható tantárgy:  

A tanszak bármely tantárgya. 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  
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Tanulható művészeti ágak és tanszakok, maximálisan 

felvehető gyereklétszám székhely és telephely szerint: 
 

Székhely: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55. 
Összesen létszám: 255 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 175 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka-cselló, 

magánének, zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció, fafúvós kamara, rézfúvós kamara, vonós kamara, zenekar, kórus, kamarazene, 

zenekari gyakorlat, harmonika, oboa, fagott, orgona, harsona-tenorkürt-baritonkürt 

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, citera, duda, népi zenekar, népi bőgő, népi cselló, ütőgardon, 

dob, koboz, népzenei ismeretek, kamarazene, népi ének 

Jazz-zene: jazz-basszusgitár, jazz-gitár, jazz zongora, jazz zenekar, jazz-dob, jazz-ének, jazz-

szaxofon, jazz-trombita 

Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene, 

hangszínszolfézs, improvizáció 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, harmonika 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 
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Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai, amennyiben az adott évfolyamon a csoport 

megszervezhető 

 

Jazz zene:  

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai, amennyiben 

az adott évfolyamon a képzés az intézményben megszervezhető 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs, szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

II. Képző- és iparművészeti ág: 80 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Vizuális alapismeretek, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, népművészet 

Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Képzőművészet: 

Grafika, festészet, szobrászat 

Iparművészet: 

Kerámia, makett-és papírtárgy készítő, kézműves, textilműves 

Média: Fotó-videó 
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2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok: 

Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapozó gyakorlatok: előképző 1-2. 

Vizuális alkotó gyakorlat: alapfok 1-6., továbbképző 7-10. 

Grafika és festészet alapjai: alapfok 1-3.  

Grafika és festészet tanszak 

Grafika és festészet műhelygyakorlat: alapfok 4-6, továbbképző 7-10 

Fotó és film tanszak 

Fotó és film műhelygyakorlat alapfok 4-6, továbbképző 7-10 évfolyam 

Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat: alapfok 4-6., továbbképző 7-10. évfolyam 

Szobrászat és kerámia tanszak 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat. alapfok 4-6., továbbképző: 7-10. évfolyam 

Textil- és bőrműves tanszak 

Textil- és bőrműves műhelygyakorlat: alapfok 4-6, továbbképző 7-10. évfolyam 

Választható tantárgyak:  

Népművészet, művészettörténet 
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Telephelyek: 
 

1. Szalántai Általános Iskola Arany János Általános 

Iskolája, 7763 Egerág, Pozsony u. 1. 
Összes létszám: 120 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 20 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, magánének, 

zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, kamarazene, harsona-tenorkürt-baritonkürt 

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, citera, duda, népi zenekar 

Jazz zene: jazz-basszusgitár, jazz-gitár, jazz zongora, jazz zenekar 

Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, harmonika 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka-cselló 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene  

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt, zongora B tagozaton 

harmadik évfolyamtól, tanult hangszer kamara főtárgynál, zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, 

zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

Népzene: 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 
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Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai amennyiben az adott évfolyamon az 

intézményben megszervezhető 

 

Jazz zene:  

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak:  

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs, szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 
 

II. Képző- és iparművészeti ág: 40 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Vizuális alapismeretek, rajz, festés, mintázás 

Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

Iparművészet: kerámia, makett és papírtárgy készítő, kézműves 

Média: fotó-videó 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok: 

Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapozó gyakorlatok: előképző 1-2. 

Vizuális alkotó gyakorlat: alapfok 1-6., továbbképző 7-10. 

Grafika és festészet alapjai: alapfok 1-3.  

Grafika és festészet tanszak Grafika és festészet műhelygyakorlat: 4-6, továbbképző 7-10 

Fotó és film tanszak 

Fotó és film műhelygyakorlat alapfok 4-6, továbbképző 7-10 évfolyam 

Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat: alapfok 4-6., továbbképző 7-10. évfolyam 

Szobrászat és kerámia tanszak 
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Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat. alapfok 4-6., továbbképző: 7-10. évfolyam 

Textil- és bőrműves tanszak 

Textil- és bőrműves műhelygyakorlat: alapfok 4-6, továbbképző 7-10. évfolyam 

Választható tantárgyak:  

Népművészet, művészettörténet 

 

III. Táncművészeti ág: 60 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Néptánc: 

Néptánc: népi játék, néptánc 

Népiének, folklórismeret, tánctörténet 

Főtárgy:  

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népi ének, folklórismeret, tánctörténet, kinetográfia 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban néptánc 

(3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy:  

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak összevont osztályokban: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék, néptánc 

 

Társastánc: 
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  
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2. Általános Iskola Olasz, 7745 Olasz, Ady Endre u. 7. 
Összes létszám: 200 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 60 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, magánének, 

zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, kamarazene, orgona, harsona-tenorkürt-baritonkürt 

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, citera, duda, népi zenekar 

Jazz-zene: jazz basszusgitár, jazz gitár, jazz zongora, jazz zenekar 

Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, harmonika 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 
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Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai 

 

Jazz zene:  
Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

II. Képző- és iparművészeti ág: 40 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Vizuális alapismeretek, rajz festés-mintázás 

Műhely előkészítő, műhelygyakorlat 

Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

Iparművészet:  

Kerámia, makett- és papírtárgy készítő, kézműves 

Média: fotó-videó 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok: 

Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapozó gyakorlatok: előképző 1-2. 

Vizuális alkotó gyakorlat: alapfok 1-6., továbbképző 7-10. 

Grafika és festészet alapjai alapfok 1-3.  

Grafika és festészet tanszak 

Grafika és festészet műhelygyakorlat: 4-6, továbbképző 7-10 

Fotó és film tanszak 

Fotó és film műhelygyakorlat alapfok 4-6, továbbképző 7-10 évfolyam 

Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat: alapfok 4-6., továbbképző 7-10. évfolyam 

Szobrászat és kerámia tanszak 

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat. alapfok 4-6., továbbképző: 7-10. évfolyam 

Textil- és bőrműves tanszak 
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Textil- és bőrműves műhelygyakorlat: alapfok 4-6, továbbképző 7-10. évfolyam 

Választható tantárgyak:  

Népművészet, művészettörténet 

 

III. Táncművészeti ág: 100 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc 
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

3. 7623 Pécs, Madách Imre u. 8. 
Összes létszám: 300 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 300 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, 

magánének, zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, 

kamarazene, fafúvós kamara, rézfúvós kamara, vonós kamara, zenekar, kórus, improvizáció, 

kamarazene, zenekari gyakorlat, harsona, fagott, harmonika, oboa, orgona, harsona-tenorkürt-

baritonkürt 

Népzene: népi hegedű népi brácsa, citera, duda, népi zenekar, népi bőgő, népi cselló, ütőgardon, 

dob, koboz, népzenei ismeretek. kamarazene, népi ének 

Jazz zene: jazz-basszusgitár, jazz-gitár, jazz zongora, jazz zenekar, jazz-dob, jazz-ének, jazz-

szaxofon, jazz-trombita 

Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene, 

hangszínszolfézs, improvizáció 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, harmonika 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 



14 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai 

 

Jazz zene:  
Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 
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Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben az 

adott évfolyamban megszervezhető 

 

4. Dr. Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola, 

7742 Bogád, Béke tér 4. 
Összes létszám: 50 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 50 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, magánének, 

zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene, harsona-

tenorkürt-baritonkürt 

Népzene: népi hegedű népi brácsa, citera, duda, népi zenekar 

Jazz zene: jazz-basszusgitár, jazz-gitár, jazz zongora, jazz zenekar 

Elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

Népzene: 



16 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/ cselló 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Vokális tanszak tantárgya: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai 

 

Jazz zene:  
Fafúvós tanszak tantárgyai: jazz-szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: jazz-trombita 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Ütő tanszak tantárgya: jazz-dob 

Vokális tanszak tantárgya: jazz-ének 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

Elektroakusztikus zene: 

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 5. évfolyamtól 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Választható tantárgyak: 

Hangszínszolfézs, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

5. Egerági Táltos Csikó Óvoda, 7763 Egerág, 

Szabadság tér 9. 
Összes létszám: 30 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Táncművészeti ág: 30 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Néptánc: 
Néptánc tanszak tantárgyai: népi játék 
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6. PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskolája, 7624 

Pécs, Alkotmány u. 38. 
Összes létszám: 320 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 200 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, magánének, 

zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, kamarazene, orgona, harsona-tenorkürt-baritonkürt 

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, citera, duda, népi zenekar 

Jazz-zene: jazz basszusgitár, jazz gitár, jazz zongora, jazz zenekar 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4. évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa 

Fúvós tanszak tantárgyai: duda 

Pengetős tanszak tantárgya: citera 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 
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Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

Választható tantárgyak:  

Az intézményben oktatott zenei műfajok tantárgyai amennyiben az adott évfolyamon az 

intézményben megszervezhető 

 

Jazz zene:  

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Kötelező tantárgyak:  

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai 

 

II. Táncművészeti ág: 120 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Néptánc: 

Néptánc: népi játék, néptánc 

Népiének, folklórismeret, tánctörténet 

Főtárgy:  

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népi ének, folklórismeret, tánctörténet, kinetográfia 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban néptánc 

(3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy:  

Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak összevont osztályokban: 

Folklórismeret, tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék, néptánc 

 

Társastánc 
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 
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Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

7. Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ – 

Óvoda, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 
Összes létszám: 270 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 50 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

II. Táncművészeti ág: 220 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon) 

Viselkedéskultúra (5. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon) 

 

8. Olaszi Óvoda, 7745 Olasz, Kossuth L. u. 109. 
Összes létszám: 90 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 60 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

II. Képző-és iparművészeti ág: 30 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapismeretek, rajz festés-mintázás 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2.) 
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9. Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium – 

Testvérvárosok Terei Általános Iskola, 7632 Pécs, 

Testvérvárosok tere 1. (egy évre szüneteltetjük) 
Összes létszám: 0 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 0 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
 

10. Janikovszky Éva Általános Iskola, 7761 

Kozármisleny, Alkotmány tér 53. (egy évre 

szüneteltetjük) 
Összes létszám: 0 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Táncművészeti ág: 0 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
 

11. 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. Mandulafa Waldorf 

Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 
Összes létszám: 80 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

I. Zeneművészeti ág: 80 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
Klasszikus zene: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tuba, gitár, hegedű, gordonka, magánének, 

zongora, szaxofon, ütő, szolfézs, kamarazene, orgona 

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, citera, duda, népi zenekar 

Jazz-zene: jazz basszusgitár, jazz gitár, jazz zongora, jazz zenekar 

 

A 3/2011. 01.26-os számú Rendelet alapján a tanszakok csoportosítása felmenő rendszerben a 

következőképpen kerül bevezetésre: 

Klasszikus zene: 

Főtárgyak: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Vokális tanszak tantárgyai: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 
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Kamaratanszak tantárgya: kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Szolfézs kötelező 4.évfolyamig, B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt 

Zongora B tagozaton harmadik évfolyamtól 

Tanult hangszer kamara főtárgynál 

Zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgynál 

Kötelezően választható tantárgyak (5. évfolyamtól) 

Szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, 

vagy zenekar, vagy kórus 

Választható tantárgyak:  

Egyházzene, improvizáció, illetve a klasszikus zene tantárgyai, valamint az intézményben oktatott 

egyéb zenei műfajok tantárgyai amennyiben minimális csoportlétszámmal az adott évfolyamon a 

képzés elindítható. 

 

Népzene: 

Főtárgyak: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő 

Fúvós tanszak tantárgyai: duda 

Pengetős tanszak tantárgya: citera 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz 

Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene 

Kötelező tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs kötelező (4. évfolyamig) 

Szolfézs (B tagozaton a képzés teljes időtartama alatt) 

Zongora (B tagozaton 3. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tantárgyak: 

Népzenei ismeretek, vagy szolfézs (5. évfolyamtól), vagy néprajz (5. évfolyamtól), népi kamarazene 

(5. évfolyamtól) vagy hangszeres, vagy vokális tárgy, népzenei ismeretek néprajz, népi kamarazene 

főtárgynál 

 

Jazz zene:  

Főtárgyak: 

Billentyűs tanszak tantárgyai: jazz-zongora 

Pengetős tanszak tantárgyai: jazz gitár, jazz-basszusgitár 

Kötelező tantárgyak: 

Jazz-szolfézs, jazz-irodalom, jazz-elmélet, zenekari gyakorlat 

Választható tantárgyak: 

Zongora melléktárgy, illetve az intézményben tanított egyéb zenei műfajok tantárgyai, amennyiben 

az adott évfolyamon a képzés az intézményben megszervezhető 

 

 

12. Gárdonyi Géza Általános Iskola Lippó, 7781 Lippó, 

Ifjúság u. 1. 
Összes létszám: 0 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 0 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 
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Ez a telephely a 15. számú (telekhatáros) telephelyünkhöz csatlakozó szociális 

helyiségeket tartalmazza, ezért nincs hozzárendelve tanulói létszám. A két 

címet a Lippói Önkormányzat is egy összefüggő épületként kezeli. 
 

 

13. Lippó Községi Önkormányzat, Tornaterem, 7781 

Lippó, Kossuth Lajos u. 84. 
Összes létszám: 100 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 100 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

 

14. Mohács Térségi Általános Iskola, 7700 Mohács, 

Brodarics tér 2. 
Összes létszám: 250 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 250 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  
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Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

 

15. Kisfaludy Károly Gimnázium, 7700 Mohács, 

Szepessy Ignác tér 6. 
Összes létszám: 220 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 220 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

 

16. Művelődési Ház Szederkény, 7751 Szederkény, 

Rákóczi F. u. 12. (egy évre szüneteltetjük) 
Összes létszám: 0 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 
 

 

17. Frey János Általános Isk. Majs, 7783 Majs, Petőfi 

tér 3. 



24 

Összes létszám: 83 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 83 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

18. Sombereki Ált. Isk. és AMI Dunaszekcsői 

Tagiskolája, 7712 Dunaszekcső, Rév u. 4. 
Összes létszám: 70 fő 

Munkarend: nappali 

Alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág: 70 fő maximálisan felvehető tanulói létszám 

Társastánc:  
Társastánc, gyermektánc, klasszikus balett, történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet 

 

2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett tanszakok táncművészeti ágban 

társastánc tanszakon (3/2011.01.26. Rendelet alapján) 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon), társastánc (1-6, 7-10 évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak:  

Társastánc történet (5-6 alapfokú évfolyamon, 9-10 továbbképző évfolyamon), viselkedéskultúra (5. 

alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, társastánc történet 

Választható tantárgyak:  

Társastánc gimnasztika (1-2 előképző, 1-3 alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6 alapfokú, 7-10 továbbképző évfolyamon)  

 

 




