
Szakirányú továbbképzés 

záróvizsga hangverseny követelmények 
 

 

Klasszikus zongora szakirány 

 

o Három különböző stílusú, teljes zongoramű  

o Egy kamaramű tétel 

(A koncert nyilvános, időtartama 30-45 perc között) 

Klasszikus orgona szakirány 

 

45-60 perces nyilvános hangverseny, amelynek műsorán legalább három különböző stílusú 

orgonamű szerepeljen, valamint egy kamaramű. 

 

 

Klasszikus hegedű szakirány 

 

o J. S. Bach hegedű szólószonáta vagy partita két tétele  

o Egy hegedűverseny saroktétele 

o Egy kamaramű tétel           

(A vizsgahangverseny nyilvános, időtartam 30-45 perc között) 

 

 

Klasszikus gordon szakirány 

 

o Egy szólószvit tétel /J.S. Bach vagy H. Fryba/ 

o Egy versenymű saroktétele 

o Egy kamaramű tétel          

(A vizsgahangverseny nyilvános, időtartam 30-45 perc között) 

 

Klasszikus gitár szakirány 

 

o J. S. Bach két szólótétele 

o Egy variációs mű   

o Egy kamaramű tétel      

(A vizsgahangverseny nyilvános, időtartam 30-45 perc között) 

 

 

Klasszikus furulya szakirány 

 

o 4 (barokk, klasszikus, romantikus, modern) különböző stílusú mű 

o Egy teljes kamaramű 

Amennyiben ez a versenymű nem komplikáltabb (XX. századi) alkotás, úgy ezt a jelöltnek 

kotta nélkül kell előadnia. (A koncert nyilvános, időtartama 30-35 perc között) 



Klasszikus szaxofon szakirány 

 

o 3 különböző stílusú előadási darab 

o Egy kamarazenei mű 

Amennyiben ez a versenymű nem komplikáltabb (XX. századi) alkotás, úgy ezt a jelöltnek 

kotta nélkül kell előadnia. 

(A koncert nyilvános, időtartama 30-35 perc között) 

 

  

Klasszikus trombita szakirány 

 

o Egy szabadon választott barokk szonáta két tétele 

o Egy klasszikus trombitaverseny – J. Haydn, J.N. Hummel, J.B. Neruda - 1. tétele saját 

kadenciával, kotta nélkül. 

Egy XX-XXI. sz.-i szabadon választott darab 

 (A koncert nyilvános, időtartama max. 35 perc, és szigorúan csak egy közreműködő szám 

lehetséges.) 

 

  

Klasszikus kürt szakirány 

  

o 3 darab különböző stíluskorszakból (nem teljes művek, a játékidő max. 30 perc, ami 

tartalmazza a kamaradarabot is).  

 

Klasszikus harsona szakirány 

 

o Egy versenymű gyors-lassú tétele  

o Egy előadási darab 

o Egy kortárs mű - lehetőleg szóló  

o Egy kamaramű 

 

Klasszikus tuba szakirány  

  

o 3 mű teljes mű különböző stíluskorszakokból (lehetőleg kortárs művek is 

szerepeljenek), valamint egy kamaramű. 


