
ÜTŐ 
 
Az ütőhangszer tanítás feladatai 
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés 
lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 
A társas muzsikálás elősegítése. 
Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 
– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 
– a helyes ütéstechnikákat, 
 
Fordítson figyelmet 
– a helyes test–, és kéztartás kialakítására, 
– pontos tempótartásra, 
– a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 
– a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres 
elemekre, 
– az eltérő kézrendi megoldásokra, 
– a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, 
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
– a tudatos zenei memorizálásra, 
– a művek zeneileg igényes kidolgozására. 
Végeztessen az egyes zenei kíséret–formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Az általános iskola 1–2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett célszerű 
az együttes játékot is elkezdeni. 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek, hangszerkezelés, technika. 
– Dallamhangszeren 2–3 hang hangkészletű gyermekdalok. 
– Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet. 
– Bevezetés a 4/4–es számolásba. 
– A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal. 
– Kamarazene–jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján. 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
 
Követelmény 



Ritmusgyakorlat  
Ritmus–duó. 
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 
– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. 
– Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek. 
– Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó ütem. 
– Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo, marcato. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Helyes testtartás. 
– „Szimmetrikus” verőfogás. 
– Váltott kézzel való játék. 
– Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). 
– Különböző menzúrájú dallamhangszereken való játék. 
– Különböző verők használata. 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 
Ritmus–duó. 
Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 
– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 



– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 
– A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet. 
– Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8). 
– Dinamika: ff, pp, sf. 
– Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. 
– A játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A kisdob megfelelő magasságának beállítása. 
– Helyes verőfogás. 
– Kar és csukló használat. 
– Ejtegetés. 
– Nyolcados technikai gyakorlatok. 
– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 
– Hangszerek és verők váltása az együttes játékban. 
– Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása. 
– Különböző hangszínek előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel való 
megszólaltatása révén. 

 
Ajánlott tananyag 
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütős ABC 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Vigdorovits: Kisdobiskola 
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 
Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy 
együttesben. 
Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 
Mozgáskoordináció: kéz–lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, negyedelés) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 
– A triola (nyolcad– és tizenhatod–triola). 
– Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b előjegyzésig. 



– Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban. 
– A periódus értelmezése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 
– Szélsőséges dinamikák alkalmazása. 
– A kisdob–tremolo előkészítése. 
– Pattintott dupla ütések kisdobon. 
– Paradiddle kézrendek. 
– Tizenhatodos technikai gyakorlatok. 
– Hangsúlyozás. 
– Open Stroke Rolls. 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütős ABC 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig  
 
Követelmény 
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 
Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben. 
Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy kisdob gyakorlat vagy duó, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 
– Harmincketted, „nagy–triola”, alla breve. 
– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 
– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; zenehallgatás. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Nyitott és zárt ütés. 
– Closed Stroke Rolls. 
– Előkék (egyes–, kettes–, hármas–, négyes előke kötve). 
– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 



– Skála–gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 
– A vibrafon–pedál kezelése (lehetőség szerint). 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 
Rövid rudimental szóló kisdobon. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A basszuskulcs ismerete. 
– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 
– Változó tempók alkalmazása. 
– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 
– A játszott anyag formai elemzése. 
– Zenehallgatás, hangverseny–látogatás. 
– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 
– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 
– Hármashangzat–felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása. 
– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 
– Az üstdob kezelése, hangolása. 
– Kézrendek az üstdobokon. 
– Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása. 



– Üstdobtremolo (kiütött tremolo). 
 
Ajánlott tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 
Hangszerváltások együttesben. 
Üstdob–gyakorlatok megszólaltatása. 
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 
Tremolós üstdob–gyakorlatok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó üstdob gyakorlat, 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 
dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, hogy 
valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle ütőhangszer 
mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az alábbi 
követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni különbségekre. 
  
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 
– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 
– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 
– Dobszerelés ismerete. 
– A „kétszólamú” hangsúly–játék. 
 



A hangszerkezelés fejlesztése 
– Drum Set játék: 
– Helyes test– és verőtartás. 
– Ütésterületek meghatározása. 
– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 
– Egyszerűbb függetlenítések. 
 
Ajánlott tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Játék dobszerelésen: 
– hangsúlyok kiosztva, 
– kisdob–nagydobjáték: parallel –, ill. komplementer szólamok 
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 
– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel. 
vagy 
– Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel, vagy 
lehet kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes előadási darab.) 
– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 
– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 
– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 



– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 
– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Egyszerűbb 3–4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 
– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 
– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin–szólammal, 
szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) 
– Kiütött előkék. 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs: Három burleszk 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, 
Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Kósa: Ötös játék 
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II. 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 
dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 
Dobszerelésen tánczenei– vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. Lehet élő– vagy rögzített 
zenéhez is. 
– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob szólódarab. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk szonáta lassú 
és gyors tétele vibrafonon) 
– Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes előadási darab. 
– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 



 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb óraszám 
lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés fejlesztése terén, hogy az 
„A” tagozatos tanulókhoz képest nagyobb mennyiségű anyagot sajátítsanak el, magasabb szinten. 
 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 
– Harmincketted, „nagy–triola”, alla breve. 
– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 
– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; zenehallgatás. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Nyitott és zárt ütés 
– Closed Stroke Roll 
– Előkék (egyes–, kettes–, hármas–, négyes előke kötve). 
– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 
– Nehezebb skála–gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Különböző hangszer–kombinációk kezelése, gyors hangszerváltások és gyors verőváltások 
alkalmazása. 
– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 
– A vibrafon–pedál kezelése (lehetőség szerint). 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 
Wolfgang Basler: Elementar 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Vivaldi: Four Seasons 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 
Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 
Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 
Rövid rudimental szóló kisdobon. 



 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó. 
– Egy rövid rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A basszuskulcs ismerete, olvasása. 
– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 
– Változó tempók alkalmazása. 
– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 
– A játszott anyag formai elemzése. 
– Zenehallgatás, hangverseny–látogatás. 
– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 
– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 
– Hármashangzat–felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, hangok lefogása. 
– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 
– Árnyalt dinamika alkalmazása. 
– Az üstdob kezelése, hangolása. 
– Kézrendek az üstdobokon. 
– Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása. 
– Üstdobtremoló (kiütött tremoló). 
 
Ajánlott tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 



Követelmény 
Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 
Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 
Üstdob–gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3–4 hangszeren is). 
Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 
Tremolós üstdob–gyakorlatok. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren). 
– Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–ből az 1.–
20.) 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 

 
Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 
sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 
dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, hogy 
valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle ütőhangszer 
mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az alábbi 
követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni különbségekre. 
  
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 
– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 
– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 
– Dobszerelés ismerete. 
– A „kétszólamú” hangsúly–játék. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Drum Set játék: 
– Helyes test– és verőtartás. 
– Ütésterületek meghatározása. 
– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 
– Egyszerűbb függetlenítések. 
 
Ajánlott tananyag 
Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 



Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II.  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
Játék dobszerelésen: 
– hangsúlyok kiosztva 
– kisdob–nagydobjáték: paralel –, ill. komplementer szólamok 
Kétszólamú játék dallamhangszeren. 
A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 
Rudimental szóló dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 
– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Rudimental szóló dobszerelésen. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongora kísérettel. 
– Egy kamaramű. 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren), vagy számozott tremolót 
tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–ből a 20.–40.) 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 
– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 
– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 
– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 
– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– 3–4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 
– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 
– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin–szólammal, 
szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) 
– Kiütött előkék. 
 
Ajánlott tananyag 
Balázs: Három burleszk 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 



Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Kósa: Ötös játék 
Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.–II. 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
Zempléni: A triótól az oktettig 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
 
Követelmény 
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 
dallamhangszeren, kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 
Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás). 
Szólójáték dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (lehet élő– vagy rögzített 
zenéhez is). 
– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok 
hangnemében). 
vagy 
– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel. (Pl. 
barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon.) 
– Egy kamaramű. 
– Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is  (célszerű az előadott darabok 
hangnemében). 
– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren). 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon (pl. Wilcoxon 150–ből a 
30.–50.). 
 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló 



– az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és 
leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 
– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat 
és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 
azokat. 
Legyen képes a tanuló 
– kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 
– árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és megvalósítására, 
– különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére 
– a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, egyszerű 
függetlenítés), 
– hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 
– az üstdob önálló hangolására, 
– a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 
– rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 
– céltudatos, módszeres gyakorlásra 
– pontos tempótartásra. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
– legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt 
előadására 
– legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 
 
Művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütő főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; 
Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 
– Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; Krell–Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; Pleyel: 
Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack 
McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén. 
– Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 
14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén. 
– Egy skála hármashangzat–felbontással. 



– Egy dallamhangszeres mű; Bach: h–moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; Rameau: 
Gavotte; Händel: a–moll menüett (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB 14569) – Hét SMS–
tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063) 5., 6. 
nehézségi szintjén. 
– Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról–balról), 
– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 
– több verővel való játék dallamhangszeren, 
– különböző hangszer–kombinációk kezelése, hangszer– és verőváltások alkalmazása, 
– előadásmód, 
– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség alakulhat 
ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a továbbképző osztályokban 
növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű terheléstől és az iskolán kívüli más 
elfoglaltság mértékétől függő gyakorlási idő, valamint a zenetanulás eltérő iránya és célja. Vagy az 
egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 
Ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 
– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 
– A leggyakoribb Drum Set notációk. 
– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 
– A laza ütéstechnika kialakítása. (A kar, csukló és az ujjak szerepe) 
– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2–3–4–es). 
– Double Paradiddle. 
– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb, – ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set szólójátékban. 
– Pedálok használata dobszerelésen. 



 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 
David Mancini: Suite for Timpani 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és 
elmélyítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. Kisdob darabok előadása 
rudimental technikával. 
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, 
versenymű.) 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
 
 



8. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk módjának 
megismerése (intonáció). 
– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 
– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának megtervezése, 
bonyolultabb kézrendek alkalmazása. 
– 3 – 4 verővel való játék dallamhangszereken. 
– A dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 
– Ritmusjáték három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) páros – és 
páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 
– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása. 
– Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
 
Ajánlott tananyag 
J.S.Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 



Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban, periodikus 
tagolással. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser–
etűdök, versenyművek.) 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob– – szólamok 
megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– Latin ütőhangszerek ismerete. 
– Polimetria ismerete. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– 3–4 timpanis játék technika fejlesztése. 
– Stabil tempótartás metronómmal. 
– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 
– Poliritmikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban játszanak és 
viszont: pl. 2 a 3–hoz, stb.) 
– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 
– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 
– A dobszerelés hangolása. 
 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  



Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten. 
Seprűvel való játék dobszerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Autentikus latin ritmusok 2 congán, ill. szólójáték rögtönzése. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű, 
 vagy 
– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához 
szükséges tájékozottság. 
– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 
– Ismerkedés a jazz–szel és az értékes könnyűzenével. 
– Improvizáció. 
– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Szóló és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 



– Stabil tempótartás „belső metronóm”–mal. 
– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 
– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása egymással, 
illetve a nagydob – lábcin szólamokkal. 
– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 
– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, stb. 
 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: 18 kis prelúdium 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel. 
– „Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy: 
– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
 



 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik mellett is 
meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál 
bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb szinten. Itt nyílik igazán lehetőség arra is, 
hogy megismertessük a legkorszerűbb játékmódokat, mint pl. a Moeller–féle ütéstechnikát, az 
ujjmozgások kidolgozását, a kar –, a csukló –, és az ujjak mozdulatainak összehangolását, hogy 
elsajátítsunk modern gyakorlási metodikákat; pl. playback „minus one”–os felvételekhez, számítógépes 
zenei programok alkalmazása, hogy megfelelően kiválasztott zenei anyagok hallgatásával elmélyedjünk 
az improvizációk gyakorlásában, stílusok elemzésében. 
 
7. évfolyam „B” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezése, összegzése. 
– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
– Korszerű gyakorlási módok megismerése. 
– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 
– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 
– A leggyakoribb Drum Set notációk. 
– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 
– Sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása az előadásban. 
– Különböző, korhű díszítésfajták megismerése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 
– A laza ütéstechnika kialakítása. 
– Ujjmozgások kidolgozása, a kar, a csukló és az ujjak mozdulatainak összehangolása. 
– Stabil tempótartás metronómmal. 
– Az előkék és a főhang megfelelő arányának megtalálása. 
– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2–3–4–es). 
– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb–, ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set szólójátékban. 
– Pedálhasználat dobszerelésen felemelt és fektetett sarokkal. 
 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Alice Gomez: Raindance 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 



Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
 
Követelmény 
Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és 
elmélyítése. 
A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 
Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban. 
Többféle – nyomott és pattintott – előkéket tartalmazó kisdob darab előadása. 
Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal – improvizálva is. 
Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, 
versenymű.) 
– Egy kamaramű. 
– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 
 
 
8. évfolyam „B”tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Kitekintés a kortárs zenei irányzatok irányába. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk módjának 
megismerése (intonáció) 
– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 
– A kortárs zene notációs sajátosságai. 
– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– 3–4 verővel való játék dallamhangszereken. 
– A vibrafon–pedál, és a hangok verővel történő lefogásának alkalmazása a magas szintű zenei 



kifejezés szolgálatában. 
– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása. 
– Korszerű gyakorlási metodikák elsajátítása: pl. playback „minus one”–os felvételekhez.  
– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának megtervezése, 
bonyolultabb kézrendek alkalmazása. 
– Aszimmetrikus ütésmagasságok megtalálása a különböző hangszerek hangerejéhez alkalmazkodva. 
– Ritmusjáték szerkesztése és improvizálása három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat 
ütve – Snare Drum) páros – és páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 
– Dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 
 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Siegfried Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
Magabiztos lapról olvasási készség. 
Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 
Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 
Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 
Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban, periodikus 
tagolással, improvizálva is. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser–
etűdök, versenyművek.) 
– Egy kamaramű. 



– Egy set–up szólódarab. 
– Üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Zenei stílusok és improvizációk elemzése megfelelően kiválasztott zenei anyagok meghallgatásával. 
– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob– – szólamok 
megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– Latin ütőhangszerek elmélyültebb ismerete, különféle lejegyzések. 
– Polimetria ismerete. 
– A „relax” és „drive” érzet fogalma és megvalósítása a ritmusjátékban. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Moeller–féle ütéstechnika. 
– 3–4 timpanis játéktechnika. 
– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 
– A dobszerelés hangolása. 
– Poliritmikus és polimetrikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban 
játszanak és viszont: pl. 2 a 3–hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 
– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 
– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 
 
Ajánlott tananyag 
J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Glentworth: Blues for Gilbert 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 



Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 
Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 
Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték). 
Seprűvel való játék dobszerelésen. 
Poliritmikus – és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan 
osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3–hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 
– Autentikus latin ritmusok 2 congán. 
– Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Egy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló,– kamarazene– és 
zenekari irodalmában. 
– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához 
szükséges tájékozottság. 
– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 
– Ismerkedés a jazz–szel és az értékes könnyűzenével. 
– Improvizáció. 
– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Szóló– és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 
– Stabil tempótartás „belső metronóm”–mal. 
– Többszörös piano játék megvalósítása. 
– Az összes ismert kisdob–tremoló alkalmazása; nyomott, pattintott, számozott. 
– Különböző modern technikák ismerete és alkalmazása dobfelszerelésen. 
– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 
– Swinges, ill. latinos frazeálás. 
– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása egymással, 
illetve a nagydob – lábcin szólamokkal. 
– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 



– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, stb. 
 
Ajánlott tananyag 
J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo 
Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 
Steve Davis: Masters of Time 
Siegfried Fink: Timpani Suite 
Sigfrid Fink: Percussion Studio 
David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 
Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Glentworth: Blues for Gilbert 
Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  
Eckehard Keune: Kleine Trommel 
Korsakov: A dongó 
David Mancini: Suite for Timpani 
Markovich: Team Work 
Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 
Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 
Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 
Telemann: Könnyű szonáták 
Vivaldi: Four Seasons 
Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
Zivkovic: Funny Marimba 
Zivkovic: Trio per Uno 
 
Követelmény 
Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari – és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű, értelmesen 
tagolt előadása. 
A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 
Igényes intonáció, magas szintű pedálkezeléssel. 
Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 
Virtuóz szólódarab kisdobon.  
Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 
Seprűvel való játék, különböző stílusokban. 
„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel, „Ad 
Libitum” – dobszóló szerelésen. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  
vagy 
– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
– Egy kamaramű. 
– Egy set–up szólódarab. 
– Egy üstdob darab 3–4 timpanin. 
– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab előadása 
kisdobon. (pl. Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: Minutes of News) 



 
 
További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
„A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló 
– a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 
– az ütőhangszerek irodalmát. 
Legyen képes a tanuló 
– szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 
– nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok megszólaltatására, 
– sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 
– zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 
– értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 
– stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban 
– poliritmikus, illetve polimetrikus játékra 
Rendelkezzék a tanuló 
– megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel, 
– egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 
– biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 
– kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 
– megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan elérhető, 
– tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
Legyen képes a tanuló 
– stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret–, ill. szóló funkcióban 
– poliritmikus, ill. polimetrikus játékra 
– a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló koncertet adni. 
Rendelkezzék 
– olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek birtokában zenei 
pályára is irányítható 
 
 
Művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Ütőhangszerek 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rész 
16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 
(Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 
– Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, Haydn: 



Magyar rondo nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, Joplin: 
Ragtime (Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: Movi–rock, 
Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063)/1 tétel, Siegfried Fink: 
Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén. 
– Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus– és dallamhangszeres 
műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével 
lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
– Dobszerelésen tánczenei,– latin,– swing,– vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal, élő vagy 
rögzített zenei alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus tagolással.) 
 
„B” tagozat 
– Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rész 
20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: 
Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit (Zimmermann– Marcia 
nehézségi szintjén. 
– Egy skála hármashangzat–felbontással (4#, 4b–től). 
– Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors 
tétele); J. S. Bach: a–moll partita, Rimszkij–Korszakov: Dongó (Hofmeister), Gounod: Faust/Tánc no.6, 
Vivaldi: a–moll hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: 
Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. 
Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén. 
– Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
– Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem terjedelemben),  
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról–balról), 
– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 
– több verővel való játék dallamhangszeren, 
– különböző hangszer–kombinációk kezelése, hangszer– és verőváltások alkalmazása, 
– előadásmód, 
– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő méretű és akusztikájú, hangszigetelt tanterem, jól hangolt zongorával (pianínóval). 
Hangszerállomány: 
– egy pár üstdob, 
– 2 xilofon (kétsoros, háromoktávos), 
– harangjáték, 
– vibrafon, 



– marimba vagy basszus metallofon 
– 1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (húros), 
– 5–6 tom–tom, 3–4 bongo, 
– 3–4 függesztett réztányér, 1 pár összeüthető réztányér, 
– tam–tam vagy/és gong, 
– dobfelszerelés, 
– „apró” hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csörgődobok, claves (több), temple–block–sor, 
kolompok, fadobok, csörgők, ostor, kereplő stb., 
– lehetőség szerint Orff–hangszergarnitúra (kromatikus dallamhangszerek). 
 
Verők: valamennyi hangszerhez, többféle keménységű, különböző anyagból készült verők. 
Megfelelő hangszerállványok, kottatartó (legalább 6 db a kamarázáshoz). 
Szerszámok, eszközök a hangszerek javításához, karbantartásához. 
Metronóm 
 
Minimális hangszerállomány ütőtanszak indításához: 
– 2 dallamhangszer (zenekari méret), 
– dobfelszerelés, 
– külön húros kisdob, 
– „apró” hangszerek (lehetőség szerint). 
 


