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Alapfokú Művészeti Iskolák vezetői, tanárai részére 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony!/ Intézményvezető Úr! 

Tisztelt Tanárnő!/ Tanár Úr! 

 

Örömmel tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően 2021. I. félévében 120 

órás - támogatott, ingyenes - módszertani továbbképzések indulnak azon tanárok számára, akiknek foglalkoztatásához 

szükségessé válik 2022/2023-as tanévtől az eredeti diplomájukat kiegészítő, társhangszer módszertanának elsajátítása az 

alábbiakra tekintettel. 

Az alapfokú művészeti iskolákban pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. számú 

melléklet 9. és 10. sora tartalmazza. 

1 A nevelő-oktató munka 

pedagógiai szakaszai/ 

Nevelési-oktatási intézmények 

Pedagógus-

munkakör 

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség 

9 Alapfokú művészeti iskola 

zeneművészeti ág 

szakmai tantárgyat 

tanító tanár 

a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti 

tárgynak megfelelő művész, előadóművész 

10 Alapfokú művészeti iskola 

(szín- és bábművészeti, 

képző- és iparművészeti, 

táncművészeti ág) 

szakmai tantárgyat 

tanító tanár 

a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, 

a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy 

előadóművész szakképzettség 

Fentiek alapján a zeneoktatásban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, 

előadóművész szükséges alkalmazási feltételként. A főszabály szerint az a tantárgy tanítható, amelyre vonatkozóan a 

pedagógus megszerezte a szakképzettségét. Pl.: trombita tanári szakképzettséggel trombita tantárgyat lehet tanítani. 

Kiegészítő szabályként az alábbi bekezdésének a figyelembe vétele is indokolt: 

1. A Rendelet 33/C. § alapján az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor a végzettség szintjének megfelelő tanári 
szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt 
szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának 
módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján 
a munkáltató dönt. 
Fenti példát folytatva, azok a trombita tanári szakképzettséggel rendelkezők, akik esetében a leckekönyvben szerepel, 

vagy a felsőoktatási intézmény igazolása rendelkezésre áll a társhangszer módszertan (ebben az esetben: kürt, harsona, 

tuba) elsajátítása, jogszerűen foglalkoztathatók a társhangszer oktatására. 

2. Azon kollégák esetében, akik zenetanári szakképzettséggel rendelkeznek, azonban nem áll rendelkezésükre a fenti 
pontban körülírt igazolás, vagy leckekönyv a társhangszerek tanítására, az alábbi jogi szabályozás lehetőséget ad az 
alkalmazási feltételektől történő szűk körben való eltérésre, ezzel határozott időre megengedi a főszabály szerint 
nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógusok alkalmazását. Továbbá szabályozott módon segíti az 
érintett pedagógusokat, ezzel együtt az intézményvezetőket a jogszerű és az eddigieknél magasabb szakmai- 
pedagógiai munka megvalósításában.  
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33/M. § (1) Alapfokú művészeti iskolában, zeneművészeti ágban az azonos tanszakhoz tartozó tantárgyakat taníthatja 
az is, aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi szinttel és 
szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább százhúsz órás akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében 
elsajátította az adott tanszak tantárgyainak oktatásához szükséges módszertani ismereteket. E bekezdésben foglaltak 
szerint legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre 
foglalkoztatható az is, aki vállalja a megfelelő pedagógus-továbbképzés elvégzését. 
 
Mivel a fenti szabályozás az Nkt. 99.§ (18) pontban változatlan tartalommal 2017 júniusában hatályba lépett, a 

pedagógus továbbképzés elvégzésére 2021/2022-es tanév végéig van lehetőség. A 120 órás PEDAGÓGUS 

TOVÁBBKÉPZÉSEK A FA, RÉZFÚVÓS, VONÓS ÉS BILLENTYŰS TANSZAKOKON (KLASSZIKUS ZENEI MŰFAJBAN) TANÍTHATÓ 

TANTÁRGYAKHOZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI MODULOKBÓL ÁLLNAK:  

- FAFÚVÓS – SZIMPLANÁDAS (FURULYA, FUVOLA, KLARINÉT, SZAXOFON),  
- FAFÚVÓS – DUPLANÁDAS (FURULYA, FUVOLA, OBOA, FAGOTT),  
- RÉZFÚVÓS (FURULYA, TROMBITA, KÜRT, HARSONA, TUBA),  
- BILLENTYŰS (ZONGORA, CSEMBALÓ, ORGONA, KORREPETITOR),  
- VONÓS (HEGEDŰ, BRÁCSA, CSELLÓ, NAGYBŐGŐ) 

 

A képzésre vezetői hozzájárulással lehet jelentkezni.  

Az eljárásban, az online felületen történt jelentkezési lapot válasz email-hez csatolva kapja meg a jelentkező, melyet a  

saját és a vezetői aláírás, pecsételés után vissza kell küldeni. Kizárólag alapfokú művészeti iskolával jogviszonyban álló 

pedagógus kolléga jelentkezése támogatható. 

A 4x30 órás modulra épülő képzés első 30 órája online térben valósul meg A következő 3x30 óra összekapcsolt hangszeres 

modulok - interaktív, kontaktképzések. (hangszeres metodikai elméleti és gyakorlati foglalkozások) A tervezett időpontok: 

február vége – március eleje online képzés, március – április – május kontaktképzések/csütörtök, péntek, szombati 

napokon. Amennyiben a járvány helyzet továbbra sem teszi lehetővé az offline tanítást, úgy a hangszeres modulok egy 

része is online térbe kerülhet.  

Tájékoztatom, hogy a jelentkezési felület 2021. január 20. - január 31. között lesz nyitva az 1. ütemű képzési programhoz. 
www.metronomkepzes.hu/jelentkezes/120óra 
Új képzések indítása ezután igény szerint indul és a támogatás erejéig ingyenes, a jelentkezés folyamatos. 
 
Kérem, a Vezető kollégát, hogy a pedagógusok folyamatos és jogszerű foglalkoztathatóságának biztosítása és 

zeneoktatásunk magas színvonalú további működésének elősegítése érdekében mérje fel az intézményben szükséges 

továbbképzési igényeket, a fenti lehetőségről adjon teljes körű tájékoztatást az érintett pedagógusok számára és 

támogassa részvételüket a továbbképzésekben. 

Érdeklődő zenetanárokat kérem, hogy egyeztessenek a részvételi szándékukról intézményük vezetőjével. 

 

Figyelmét, együttműködését köszönöm! 

Örömteli, boldog, egészséges napokat, a 2021. évre munkájához sikereket kívánok magam és munkatársaim nevében. 

Üdvözlettel:  

 

Magyar Margit sk. 

a képzések szakmai vezetője 


