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A jazzgitár–tanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a jazzgitár történetét, irodalmát, a hangszer különböző változatait; 

– a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, az erősítő berendezés kezelését, a 

helyes hangzás beállítását; 

– a jazz–gitározás kiemelkedő muzsikusait; 

– alakítson ki könnyed hangszerkezelést, s az ehhez szükséges alapvető pengetési technikákat; 

– megfelelő jobb– és balkéz–technikát; 

– dinamikailag árnyalt, telt és kifejező gitár hangot. 

Fordítson különös figyelmet 

– a stílusos és igen ritmikus kísérő és szóló játékra; 

– az árnyalt frazeálásra, artikulációra; 

– a harmóniák megszólaltatásának technikai elemeire; 

– a virtuóz játéktechnikára, való törekvésre; 

– a zenekari darabok karakterének elsajátítására; 

– a megfelelő tempó és dinamika kialakítására. 

Segítse készségfejlesztő improvizációs gyakorlatokkal a tanuló zenei fejlődését, különös 

tekintettel 

– az öt– és hétfokú diatonikus skálákra, ezek moduszaira, s ezek hangkészletéből kialakított 

rögtönzésgyakorlatokra; 

– a különböző ritmikai függetlenítési gyakorlatokra; 

– a jazz alapvető akkordkészletének gyakorlására, valamint az akkordbontások gyakorlására; 

– a dúr és moll bluesok kíséretére, az egyszerű blues–sémák elsajátítására; 

– a II–V–I funkciós–improvizációs séma differenciált gyakorlására; 

– a különböző fogások, gyors figurák, basszusmenetek tudatosítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A képzés struktúrája 
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Főtárgy (egyéni): hangszeres  

Kötelező tantárgy (csoportos):  

jazz–szolfézs és jazz–irodalom az 1. és 2. alapfokú évfolyamon,  

jazz–elmélet 3–6. évfolyamban,  

zenekari gyakorlat 3–6. évfolyamban 

Választható tantárgy 
3–6. évfolyamban: 

Zongora, második hangszer, jazz–ének, zenekari gyakorlat, valamint a klasszikus – zene, a 

népzene, az elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai. 

A képzés évfolyamainak száma: 6 évfolyam, „B” tagozat a harmadik évfolyamtól ajánlott 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x 30 perc egyéni,  

„B” tagozaton minimum 2 x 45 perc egyéni. 

 

Kötelező tantárgy: minimum 2 x 45 perc (csoportos) 

 

Választható tantárgy: 

Csoportos foglalkozás: minimum 1 x 45 perc (Zenekari gyakorlat a minimum 2 fő). 

Egyéni foglalkozás: minimum 1 x 30 perc 

A jazz–zene oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más zenei műfajok (klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus–zene) valamint más 

művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

 

 



A JAZZGITÁR-TANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 

Ismertesse meg a növendékekkel: 

-a különböző gitárfajták (klasszikus, akusztikus, félakusztikus és elektronikus) felépítését, 

hangolását, optimális beállítását, akusztikai- és elektromos sajátosságait, 

-a gitárerősítők és a kiegészítő elektronikai eszközök (erősítők, hangfalak, effektprocesszorok) 

működését, kezelését és helyes beállítását, 

-a hangszer alapvető szerepköreit, lehetőségeit, a jazzgitározás vázlatos irodalmát, történetét, 

fejlődését és kiemelkedő előadóit. 

Alakítson ki: 

-helyes test-, hangszer- és kéztartást, s tudatosítsa ezeket, 

-differenciált pengetési- és helyes fogástechnikát, 

-laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

-pontosan összehangolt, plasztikus mozgást a bal- és jobb kéz között, 

-dinamikailag árnyalt, a jazz stílusjegyeinek megfelelő korszerű gitárhangot. 

Fordítson különös figyelmet: 

-a jazzgitár-játék alapvető és specifikus technikai elemeire, 

-a diatonikus és más (különböző moll, mesterséges stb.) hangsorok gyakorlására, 

-a jazz-akkordok gyakorlására, ezek figuratív és egyéb bontásaira, 

-a jazz jellegzetes harmóniameneteire, jellegzetes akkordfordulataira, szólamvezetéseire és 

akkordfordításaira, 

-a stílusos ritmizált kísérőjátékra, 

-a jazzes frazeálásra, árnyalt artikulációra, swingelő lüktetésérzet kialakítására és az egyenletes 

tempótartásra, 

-a szólisztikus rögtönzés alapjainak megismerésére, a motívikus dallami gondolkodás, és a 

megfelelő improvizációs technikák kifejlesztésére, 

-a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

-a stílusérzéket és belső hallást fejlesztő transzkripciós gyakorlatokra, 

-a hangszer szerepkörének tudatosítására a zenekari játékban (combo és bigband), 

-minél nagyobb és sokoldalúbb repertoár kialakítására, ezek stílusos megszólaltatására, 

-a céltudatos és hatékony gyakorlási módszer kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Hangszertechnikai alapelemek elsajátítása (a megfelelő testtartás, bal és jobbkéz–technika 

kialakítása, ezek szinkronizálása, ujjrendek, különböző pengetés típusok, akkordfogások stb.). 

– Az elektromos gitár megszólaltatási jellegzetességei, az erősítő berendezés használata, a 

megfelelő pengetőhasználat. 

– A zenei alapvetések (hangok, hangközök, tempó, ritmus) olvasása és hangszeres 

megszólaltatása. 

– Etűdök és egyszerű előadási darabok játéka az első fekvésben. 

– Megfelelő legato játéktechnika kialakítása. 

– Alapvető akkordkészlet megismerése (hármashangzatok és fordításaik) és fogástechnikája az 

első fekvésben. 

– Helyes gyakorlási metódus kialakítása. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Az egyenletes játék, a negyedes lüktetés megfelelő biztonságú kialakítása. 

– Rögtönzési alapgyakorlatok adott hangközökkel és adott ritmusértékekkel (szekund, terc, kvart, 

kvint hangközökkel, egész, fél, negyed, nyolcad értékű hangokkal, majd pontozott és triolás 

ritmusban is). 

– Zenei memóriafejlesztés (egy–, kettő–, illetve négyütemes egyszerű dallamok visszajátszása) 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre I. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I. 

Pozsonyi: Jazzgitár–iskola 

Real Book 

 

Követelmények 

A zenei alapvetések (hangok, hangközök, tempó, ritmus) olvasása és hangszeres megszólaltatása. 

Megfelelő legato játéktechnika kialakítása. 

Alapvető akkordkészlet megismerése (hármashangzatok és fordításaik) és fogástechnikája az első 

fekvésben. 

Az egyenletes játék, a negyedes lüktetés megfelelő biztonságú kialakítása. 

Rögtönzési alapgyakorlatok adott hangközökkel és adott ritmusértékekkel (szekund, terc, kvart, 

kvint hangközökkel, egész, fél, negyed, nyolcad értékű hangokkal, majd pontozott és triolás 

ritmusban is). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd a Walter Götze–féle gitáriskola első kötetéből (illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb 

anyagból) 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete 

– Önálló rögtönzés a tanult hangközökkel és ritmikai paraméterekkel a vizsgán megadott 

szempontok alapján 

 

 



2. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Skálajáték fekvésekben váltott pengetéssel, folyamatos egyenletes ritmusban 

– A pentaton skálák megismerése, játéktechnikája különböző fekvésekben. 

– Hármashangzatok és fordításaik a teljes fogólapon az első fekvésű alapakkordok szimmetrikus 

mozgatása segítségével. 

– Egyszerű akkordok kíséretszerű játéka és ezek váltása egyenletes tempóban. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– A közös játék alapjainak lerakása, a szóló és kíséret – skála és harmónia fogalma, viszonya. 

– Egyszerű pentaton, illetve kis hangterjedelmű diatonikus dallamokkal való rögtönzés 

akkordkísérettel. 

– A jól sikerült rögtönzések lejegyzése, transzponálása más hangnemekbe. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I. 

Pozsonyi: Jazzgitár–iskola 

Real Book 

 

Követelmények 

A pentaton skálák megismerése, játéktechnikája különböző fekvésekben. 

Hármashangzatok és fordításaik a teljes fogólapon az első fekvésű alapakkordok szimmetrikus 

mozgatása segítségével. 

Egyszerű akkordok kíséretszerű játéka és ezek váltása egyenletes tempóban. 

A közös játék alapjainak lerakása, a szóló és kíséret – skála és harmónia fogalma, viszonya. 

Egyszerű pentaton, illetve kis hangterjedelmű diatonikus dallamokkal való rögtönzés 

akkordkísérettel. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd a Walter Götze–féle gitáriskola második kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola első kötetéből 

(különös tekintettel a duettekre), illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete. 

– Egyszerű improvizáció adott tonalitású pentaton, vagy diatón hangrendszerben kísérettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Dúr és moll skálák játéka a teljes fogólapon egyenletes, váltott pengetéssel, különböző 

fekvésekben. 

– Tonális etűdök fekvésváltásos technikával, különböző ujjrendi megoldásokkal. 

– A négyeshangzat fogalma. 

– A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, alapvető megszólaltatása a gitáron 

akkordikus és arpeggio jelleggel. 

– Egyszerű kadenciális formák harmóniai megoldásai a jazzben leggyakoribb három 

szeptimakkord (m7, dom7, maj7) használatával, egyenletes negyedes kísérettel. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Diatonikus improvizációs gyakorlatok különböző fekvésekben, adott tempóban. 

– Felhívás–válasz jellegű motívumok rögtönzése pentaton, blues skála, illetve diatón 

hangkészletből. 

– A zenei periódusérzék fejlesztése kétharmóniás, két– és négyütemes váltásban történő kíséretre, 

önálló dallamalkotással (Cmaj7 – Cmaj7 – Ebmaj7 – Ebmaj7). 

– Ritmikai gyakorlatok, adott ritmusképlettel történő egyszerű dallami rögtönzések. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass: On Guitar 

Pozsonyi: Jazzgitár–iskola 

Real Book 

 

Követelmények  

Tonális etűdök fekvésváltásos technikával, különböző ujjrendi megoldásokkal. 

Egyszerű kadenciális formák harmóniai megoldásai a jazzben leggyakoribb három szeptimakkord 

(m7, dom7, maj7) használatával, egyenletes negyedes kísérettel. 

Diatonikus improvizációs gyakorlatok különböző fekvésekben, adott tempóban. 

A zenei periódusérzék fejlesztése kétharmóniás, két– és négyütemes váltásban történő kíséretre, 

önálló dallamalkotással (Cmaj7 – Cmaj7 – Ebmaj7 – Ebmaj7). 

Ritmikai gyakorlatok, adott ritmusképlettel történő egyszerű dallami rögtönzések. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd a Walter Götze–féle gitáriskola második kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola első vagy második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete. 

– Egyszerű improvizáció egy– vagy kétharmóniás kíséretre pentaton vagy diatón 

hangrendszerben. 

 

 

 

 

 



4. évfolyam „A” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Etűdök fekvésben 

– A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, fordításai a gitáron, ezek játéka 

akkordikus és arpeggio jelleggel a teljes fogólapon 

– A harmóniák megszólaltatásának technikai elemei 

– A dúr skála fokaira épülő modális skálák, ezek játéka különböző fekvésekben 

– Egyszerű kadenciális formák, patternek harmóniai megoldásai a jazzben leggyakoribb három 

szeptimakkord (m7, 

dom7, maj7) használatával különböző fekvésekben és hangnemekben egyenletes negyedes 

kísérettel 

– A jazz ritmikai alapvetéseinek és frazírozási technikájának alkalmazása az önálló játékban 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Egyszerű kadenciális zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális skálák 

és négyeshangzatok segítségével. 

– Önálló komponálási gyakorlatok egyszerű harmóniamenetre, különböző ritmikai elemekkel. 

– Egyszerű blues–játék pentaton, diatonikus, illetve blues skála használatával. 

– A jazz ritmikai elemeinek tudatos használata, a szvinges játékmód kialakítása. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass: On Guitar 

The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Real Book 

 

Követelmények 

A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, fordításai a gitáron, ezek játéka akkordikus 

és arpeggio jelleggel a teljes fogólapon 

A jazz ritmikai alapvetéseinek és frazírozási technikájának alkalmazása az önálló játékban 

Egyszerű kadenciális zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális skálák és 

négyeshangzatok segítségével. 

Önálló komponálási gyakorlatok egyszerű harmóniamenetre, különböző ritmikai elemekkel. 

Egyszerű blues–játék pentaton, diatonikus, illetve blues skála használatával. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának második kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola első vagy második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete. 

– Egyszerű improvizáció adott kadenciális zárlatra. 

 

 

 

 

 



5. évfolyam „A"tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

Etűdök fekvésben 

– Az összhangzatos és melodikus moll skála és fokaikra épülő négyeshangzatok felépítése, 

fordításai a gitáron, ezek játéka akkordikus és arpeggio jelleggel a teljes fogólapon. 

– A harmóniák megszólaltatásának technikai elemei. 

– Az összhangzatos és melodikus moll skála fokairól indított modális skálák, ezek játéka 

különböző fekvésekben. 

– A technikai elemek kibővítése: hammer–on, pull off, sweep, tapping és egyéb megszólaltatási 

lehetőségek a gitárjátékban. 

– A latin jazz ritmikai elemeihez és a páratlan metrumokhoz kapcsolódó technikai gyakorlatok. 

– Egyszerű improvizáció leírása, elemzése, játéka az eredeti felvétellel uniszónóban. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Egyszerű kadenciális zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális skálák 

és négyeshangzatok segítségével dúr és moll hangnemben egyaránt. 

– Rögtönzésgyakorlatok adott egyszerű harmóniamenetre, különböző ritmikai elemekkel. 

– Egyszerű sztenderd akkordmenetének tonális elemzése (horizontálás), majd erre önálló 

rögtönzés. 

– Egyszerű sztenderd bemutatása akkord–dallam játékkal, a tanult négyeshangzatok 

felhasználásával. 

– Repertoárbővítés, a jazz különböző stílusaiból vett sztenderdekkel. 

 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II–III. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass: On Guitar 

The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Real Book 

 

Követelmények 

Az összhangzatos és melodikus moll skála fokairól indított modális skálák, ezek játéka 

különböző fekvésekben. 

A technikai elemek kibővítése: hammer–on, pull off, sweep, tapping és egyéb megszólaltatási 

lehetőségek a gitárjátékban. 

A latin jazz ritmikai elemeihez és a páratlan metrumokhoz kapcsolódó technikai gyakorlatok. 

Egyszerű kadenciális zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális skálák és 

négyeshangzatok segítségével dúr és moll hangnemben egyaránt. 

Egyszerű sztenderd akkordmenetének tonális elemzése (horizontálás), majd erre önálló 

rögtönzés. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának harmadik kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete, valamint rögtönzés az 

adott darabra. 



6. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Etűdök, előadási darabok 

– Az akkordállomány kiterjesztése Joe Pass: Chords című anyaga alapján 

– Az összetett jazzakkordok csoportosítása, elemzése és fogástechnikája 

– A skálajáték kiterjesztése, beleértve a modális skálákat is a gitár teljes hangterjedelmének 

megfelelően, folyamatos váltott pengetéssel, különbözően pozícionált fekvésváltásokkal. 

– Transzkripció, és annak unisono játéka az eredeti felvétellel 

– Repertoárbővítés a jazz különböző korszakaiból és stílusaiból 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Az alteráció bevezetése, alterált hangok a törzsakkordban, alterált színező hangok, a modális 

skálák használata alterált akkordok dallami kifejezésére 

– Horizontációs gyakorlatok egyszerűbb sztenderdekre 

– A tanult sztenderdek transzponálása, témajátéka, kísérete, valamint rögtönzés az adott mű 

kielemzett harmóniasorára 

– A blues–játék kadenciális lépésekkel való kibővítése és gyakorlati alkalmazása különböző dúr 

és moll blues témákra 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II–III. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I–III. 

Joe pass: The Guitar Style 

Joe Pass: On Guitar 

Joe Pass: Solos 

The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Real Book 

Charlie Parker: Omnibook 

 

Követelmények 

Az összetett jazzakkordok csoportosítása, elemzése és fogástechnikája 

A skálajáték kiterjesztése, beleértve a modális skálákat is a gitár teljes hangterjedelmének 

megfelelően, folyamatos váltott pengetéssel, különbözően pozícionált fekvésváltásokkal. 

Transzkripció, és annak unisono játéka az eredeti felvétellel 

Az alteráció bevezetése, alterált hangok a törzsakkordban, alterált színező hangok, a modális 

skálák használata alterált akkordok dallami kifejezésére 

Horizontációs gyakorlatok egyszerűbb sztenderdekre 

A blues–játék kadenciális lépésekkel való kibővítése és gyakorlati alkalmazása különböző dúr és 

moll blues témákra 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának harmadik kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola második kötetéből, illetve a Joe Pass életműből vagy ehhez hasonló nehézségű egyéb 

anyagból 

– Egy szabadon választott jazz–sztenderd bemutatása akkordszólóval 

– A tanév során tanult két sztenderd előadása téma, kíséret, valamint rögtönzés az adott darabra. 



Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

3. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése. 

– A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, fordításai, megszólaltatása a gitáron 

akkordikus és arpeggio jelleggel a teljes fogólapon. 

– Egyszerű kadenciális formák harmóniai megoldásai a jazzben leggyakoribb három 

szeptimakkord (m7, dom7, maj7) használatával különböző fekvésekben, egyenletes negyedes 

kísérettel. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– A funkciós gondolkodás bevezetése. 

– A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok funkcionális csoportosítása. 

– A dúr skála fokaira épülő modális skálák megismerése és használata. 

– Skála és harmónia összefüggései. 

– A fő kadenciális lépések harmóniai és dallami kifejezése. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II. 

William Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass: On Guitar 

The Frank Gambale Technique Book I. 

Real Book 

 

Követelmények 

A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, fordításai, megszólaltatása a gitáron 

akkordikus és arpeggio jelleggel a teljes fogólapon. 

Egyszerű kadenciális formák harmóniai megoldásai a jazzben leggyakoribb három szeptimakkord 

(m7, dom7, maj7) használatával különböző fekvésekben, egyenletes negyedes kísérettel. 

A dúr skála fokaira épülő négyeshangzatok funkcionális csoportosítása. 

A dúr skála fokaira épülő modális skálák megismerése és használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának második kötetéből, vagy a William Leavitt–féle 

gitáriskola első vagy második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete. 

Egyszerű improvizáció adott kadenciális zárlatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése. 

Az összhangzatos moll skála fokaira épülő négyeshangzatok felépítése, fordításai a gitáron, ezek 

játéka akkordikus és 

arpeggio jelleggel a teljes fogólapon. 

Az összhangzatos moll skála fokairól indított modális skálák megismerése, játéka a teljes 

fogólapon. 

Improvizációs készség fejlesztése 

Egyszerű kadenciális moll–zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális 

skálák és 

négyeshangzatok segítségével. 

Önálló komponálási gyakorlatok adott egyszerűbb, közismert sztenderd témákra, előbb etűd–

szerűen, nyolcados jelleggel, majd különböző ritmikai elemekkel is gazdagítva. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II–III. 

William G.Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass :On Guitar 

The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Real Book 

 

Követelmények 

Az összhangzatos moll skála fokairól indított modális skálák ismerete, játéka a teljes fogólapon. 

Egyszerű kadenciális moll–zárlatok, patternek dallami és harmóniai megfogalmazása modális 

skálák és 

négyeshangzatok segítségével. 

Önálló komponálási gyakorlatok adott egyszerűbb, közismert sztenderd témákra, előbb etűd–

szerűen, nyolcados jelleggel, majd különböző ritmikai elemekkel is gazdagítva. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának második vagy harmadik kötetéből, vagy a William G. 

Leavitt–féle gitáriskola első vagy második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb 

anyagból. 

– A tanév során tanult egyszerű előadási darab bemutatása és kísérete, valamint az adott darabra 

önállóan komponált variációk bemutatása. 

– Egyszerű improvizáció adott hangnemű dúr és moll zárlatra. 

 

 

 

 

 

 

 



5. évfolyam „B” tagozat 
Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése. 

– Az akkordállomány kiterjesztése Joe Pass: Chords című anyaga alapján. 

– Az összetett jazzakkordok csoportosítása, elemzése és fogástechnikája. 

– Transzkripció, és annak unisono játéka az eredeti felvétellel. 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Az alteráció bevezetése, alterált hangok a törzsakkordban, alterált színező hangok, a modális 

skálák használata alterált akkordok dallami kifejezésére. 

– Horizontációs gyakorlatok egyszerűbb sztenderdekre. 

– A blues–játék kadenciális lépésekkel való kibővítése. 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II–III. 

William G.Leavitt: A Modern Method For Guitar I–II. 

Joe Pass: Chords 

Joe Pass: On Guitar 

The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Real Book 

 

Követelmények 

A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése. 

Az összetett jazzakkordok csoportosítása, elemzése és fogástechnikája. 

Transzkripció, és annak unisono játéka az eredeti felvétellel. 

Az alteráció bevezetése, alterált hangok a törzsakkordban, alterált színező hangok, a modális 

skálák használata alterált akkordok dallami kifejezésére. 

Horizontációs gyakorlatok egyszerűbb sztenderdekre. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának második vagy harmadik kötetéből, vagy a William G. 

Leavitt–féle gitáriskola első vagy második kötetéből, illetve ehhez hasonló nehézségű egyéb 

anyagból. 

– A tanév során tanult sztenderdek valamelyikének témajátéka és kísérete, valamint az adott 

előadási darabra önálló rögtönzés bemutatása. 

– Téma harmonizáció bemutatása akkord–dallamos játékkal. 

– Transzkripció bemutatása unisono az eredeti felvétellel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszer és játéktechnika fejlesztése 

– Az akkordállomány kiterjesztése Joe Pass: Chords című anyaga alapján 

– Az összetett jazzakkordok csoportosítása, elemzése és fogástechnikája 

– A skálajáték kiterjesztése, beleértve a modális skálákat is a gitár teljes hangterjedelmének 

megfelelően, folyamatos váltott pengetéssel, különbözően pozícionált fekvésváltásokkal. 

– Transzkripció, és annak unisono játéka az eredeti felvétellel 

– Repertoárbővítés a jazz különböző korszakaiból és stílusaiból 

– A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése 

– Alterált skálák, skálagyakorlatok, distancia skálák (egészhangú skála, fél–egész, egész–fél 

skála) 

– Akkordfűzési gyakorlatok 

Improvizációs készség fejlesztése 

– Alterált skálák használata tipikus turnaround harmóniamenetekre különböző hangnemekben 

– Harmóniafűzési gyakorlatok 

– Zenei memóriafejlesztő gyakorlatok 

– Horizontációs és improvizációs gyakorlatok egyszerűbb sztenderdekre 

– Blues–játék különböző hangnemekben és harmonizációval 

Ajánlott tananyag 

Walter Götze: Solo Studien für Plektrum und Koncert Gitarre II–III. 

William G. Leavitt: A Modern Method For Guitar I–III. Joe Pass: Chords 

Joe Pass: Guitar Style Joe Pass: On Guitar 

Joe Pass: Solos The Frank Gambale Technique Book I–II. 

Charlie Parker: Omnibook 

Real Book 

 

Követelmények 

A játék biztonságának és a hangminőségnek fokozott növelése 

Akkordfűzési gyakorlatok 

Alterált skálák használata tipikus turnaround harmóniamenetekre különböző hangnemekben 

Harmóniafűzési gyakorlatok 

Blues–játék különböző hangnemekben és harmonizációval 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd Walter Götze gitáriskolájának második vagy harmadik kötetéből, vagy a William G. 

Leavitt–féle gitáriskola 

második vagy harmadik kötetéből, illetve a Joe Pass életműből vagy ehhez hasonló nehézségű 

egyéb anyagból. 

– Rögtönzés a beszámolón adott kadenciális harmóniasorra. 

– Egy szabadon választott jazz–sztenderd témájának bemutatása akkordszólóval. 

– Két különböző tempójú közismert jazz–sztenderd előadása: téma – önálló – improvizáció – 

kíséret. 

 

 



Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

„A” tagozaton 

A tanuló 

– ismerje a harmóniamenetes kísérés főbb formáit; 

– ismerje a gyakoribb blues–sémákat, egyszerűbb blues–harmonizációkat, a II–V–I–es funkciós–

improvizációs séma főbb formáit; 

– ismerje a különböző improvizációs skálákat, skálamodelleket; 

– ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stílus– és ritmikai gyakorlatait; 

– rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz–sztenderd játéka kotta 

nélkül, (különböző kísérési formákkal, egyszerű improvizáció); 

– ismerjen néhány dúr és moll bluest (különböző kísérési módok, egyszerű improvizáció); 

– képes legyen 2–3 leírt szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani. 

„B” tagozaton 

Az „A” tagozat követelményein felül a tanult ismeretek magasabb szintű alkalmazása (technika 

és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (repertoár) az elvárás. Adott esetben 

a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgyai és időtartama 

Jazz–gitár főtárgy 

„A” tagozaton minimum 10 perc; 

„B” tagozaton minimum 15 perc. 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása; Pozsonyi: Gitáriskola, Walter Götze–féle 

gitáriskola II–III., W. G. Leavitt: Modern Method for Guitar Berklee Series I–II., Joe Pass: The 

Guitar Style nehézségi szintjén. 

– Egy szabadon választott jazz–sztenderd bemutatása. 

– Két különböző tempójú közismert jazz–sztenderd előadása: téma – önálló improvizáció – 

kíséret. 

Az előadási darabokat – az etűd kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű előadása; Pozsonyi: Gitáriskola, Walter Götze–féle 

gitáriskola II–III.; W. G. Leavitt: Modern Method for Guitar Berklee Series I.–II., W. G. Leavitt: 

Melodic Rhythms for Guitar, Joe Pass: Modern Method of Jazz Guitar, Joe Pass: The Guitar 

Style, Joe Pass: Solos nehézségi szintjén. 

– Rögtönzés a vizsgán megadott kadenciális harmóniasorra, patternre. 

– Egy szabadon választott jazz–sztenderd bemutatása akkordszólóval. 

– Két különböző tempójú közismert jazz–sztenderd előadása: téma – önálló improvizáció – 

kíséret. 

Az előadási darabokat – az etűd kivételével – kotta nélkül kell játszani. 



 

A vizsga értékelése 

– Megfelelés az előírt követelményeknek 

– Technikai felkészültség 

– Hangszerkezelés, megfelelő pengetés 

– Harmonizálás 

– Artikulációk és díszítések alkalmazása 

– Helyes ritmus és tempó 

– Előadásmód 

– A zenei stílus és az előírások megvalósítása 

– Zenei memória 

– Alkalmazkodóképesség 

– Állóképesség 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű hangszer 

Legalább egy darab állítható kottaállvány 

Gitár erősítő 

Metronóm 

Hangrögzítésre és CD lejátszásra alkalmas audió eszköz. 


