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A Zeneipari Hivatal az ország első egyszerre több zeneipari képzést is kínáló iskolája. Digitális zeneipar, koncert- és 
fesztiválszervezés, előadó- és zenekarmenedzsment, lemezipar, vagy zenei szerzői jog, popzenetörténet, zenei média: 
képzéseink speciális, alapos tudást nyújtanak a jelentkezőknek. Gyakorlatorientált, az elméletet szakirodalommal alá-
támasztó, készségfejlesztő képzések – mindazoknak, akik koncertet szerveznének, klubot nyitnának, a saját zenekarukat 
vagy kiadójukat működtetnék: profin és profitot termelve.

ZENEIPARI HIVATAL
Képzések 2016

A ZENEIPARI HIVATALBAN:

Adunk: a hozzánk érkező hallgatók naprakész tudást kapnak a hazai és a nemzetközi zeneipar működéséről. 

Közvetítünk: valódi, a nemzetközi és hazai trendeken és elvárásokon alapuló elméleti és gyakorlati tudást, mely  
a Zeneipari Hivatalban végzetteknek sikeres jövőt biztosíthat. 

Tudjuk: minden diák más – és a saját útjának megtalálásában nekünk kulcsszerepünk lehet. 

Valljuk: a személyes, a hallgatóink egyéni igényeire szabott oktatás meghatározza jövőjüket.

Segítünk: zeneipari szakmai kapcsolatokat, ismeretségeket biztosítunk, építünk, készségeket fejlesztünk. 

Kutatunk: képzéseinken a hallgatók magyar és külföldi szakirodalmakat kapnak és olvashatnak a zeneipar különböző 
területeiről, megismerve a különböző szakmai álláspontokat. 

Igényekre alapozunk: azaz különböző képzéseink felépítésüket, tematikájukat tekintve egyediek. 

Figyelünk: nyomon követjük a nemzetközi trendeket és változásokat, oktatásunkba folyamatosan beépítjük a zeneipar, a 
marketing, a menedzsment, a pedagógia és egyéb tudományterületek újításait, friss eredményeit.

A Zeneipari Hivatalban a tudás elérhető!

Ha a zeneiparban akarsz dolgozni…  Ha érdekel a zene mögötti üzlet…  
Ha jól akarsz megírni egy lemezkiadói szerződést… Ha koncerthelyet akarsz nyitni… 

Ha el akarod adni az új lemezed az iTunes-on…
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A Zeneipari Hivatal egyes kurzusairól, illetve a teljes képzéskínálatról szóló képzéstájékoztatók  
a www.zeneiparihivatal.hu oldalról letölthetőek.

 

• Zeneipari menedzsment  

• ElectriCity      

• Zenei marketing

• Zenei szerzői jog

Képzéseink 2016 őszén:



A partik világa a szenvedélyed? 
Mi megtanítjuk, hogyan tedd a szakmáddá!

A Zeneipari Hivatal által meghirdetett Electricity kurzus célja elméleti és gyakorlati oldalról is átfogón és napra-
készen bemutatni, hogyan működik az elektronikus zene világa itthon és külföldön, valamint egy olyan, tudásra és 
tapasztalatra épülő, összefüggő szakmai rendszert átadni, amellyel magabiztosan vághatsz neki zeneipari karri-
ered építésének – légy tömegeket táncoltatni vágyó DJ, külföldi szupersztárokkal bulizó partiszervező, vagy akár 
reménybeli klubtulajdonos!

Szenvedélyből szakma

Az elektronikus zene világa első pillantásra egyszerűnek és könnyen érthetőnek tűnhet, valójában azonban ugyanolyan 
mély és bonyolult szabályrendszerek irányítják, mint a világ bármely más szakterületét – sőt, a terület sajátosságai 
miatt sokszor még bonyolultabbak. Ezek a szabályrendszerek összefüggnek egymással: kellő nyitottsággal, türe-
lemmel, odafigyeléssel és tanulással te is megtanulhatod felismerni őket, sőt, sikeresen navigálni közöttük! Ehhez 
a tanuláshoz nyújtunk segítséget többéves tapasztalatunkkal, naprakészségünkkel, a szakmai gyakorlati oldalának 
hazai elitjéből válogatott, elkötelezett vendégelőadóinkkal, és azzal a szenvedéllyel, amellyel mi magunk is dolgo-
zunk az elektronikus zenéért nap, mint nap.

Elméleti oktatástól a valódi partik dübörgéséig

A tízhetes kurzus alatt a való életből vett, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az e-zenei színtér, mint piac mű-
ködését: az alapismeretektől a marketing különféle módjain át a szervezést vagy a karrierépítést segítő olyan apró 
trükkökig, amik akár a közelmúltban történt (vagy épp a közeljövőben megrendezésre kerülő) konkrét eseményeken 
alapulnak – és amelyeket akár azonnal alapul lehet venni a professzionális munka megkezdéséhez a kurzus elvég-
zése után.

ElEctricity

A képzés kezdete: 2016. október 10. hétfő, 18 óra

A képzés időtartama: 11 X 180 perc, 11 héten át, hétfőnként 18:00-21:15 között, 15 perces szünettel

A képzés tandíja: 130.000 Ft ÁFA-val együtt (részletben történő tandíjfizetés lehetséges)

A képzés oktatói:  Turza Tamás és meghívott zeneipari szakemberek, vendégelőadók (lásd a kurzusleírásban)

Jelentkezési határidő: 2016. október 6. csütörtök, éjfél

A képzés ingyenes nyílt napja: 2016. szeptember 19. hétfő, 18 óra. Regisztrálni  az info@zeneiparihivatal.hu címen lehet.

Információ és jelentkezés: info@zeneiparihivatal.hu, 06-70/ 220 54 77 

A képzés helyszíne: a Zeneipari Hivatal székhelyén, Budapest belvárosában

ZENEIPARIHIVATAL.hu                                   1  Képzések 2016



A szakmai alapok mellett külön vizsgáljuk az előadó/DJ helyzetét: hogyan alakíts ki márkát saját zenédnek, hogyan 

szerezz fellépéseket és hogyan bővítsd rajongóid táborát, egyebek mellett. 

Megnézzük, hogyan építhetsz fel egy rendezvénysorozatot promóterként a költségvetés tervezésétől a megfelelő 
marketingstratégia összeállításán át a fellépő különleges kívánságainak teljesítéséig, vagy a buli közben előforduló 
sokszor mulatságos, néha komoly helyzetek megoldásáig, hogy aztán hírnevet és pénzt kovácsolj belőle. 

Kitérünk a klubokra, mint a csoda megszületésének helyszíneire: megnézzük, mennyi mindenre kell figyelni, ha 
az ember klubot tervez és épít; hogy hogyan alakítsunk ki jó viszonyt a sajtóval (vagy akár az önkormányzatokkal), 
hogyan építsünk ki egy olyan arculatot, amely hosszú távon is időtálló, és milyen programstratégiákkal lehet bebiz-
tosítani a lehető legjobb házat minden estére.

Nem maradnak ki korunk elektronikuszenei iparának csúcsragadozói, a fesztiválok sem, és azokra is gondolunk, akik 
tevékenységükkel – nagyon helyesen és ambíciózusan – külföldön is szeretnének terjeszkedni.

A kurzus végére ezekből a részegységekből egy olyan tudásháló áll össze, amely stabil alapot nyújt a szakmában való 
elhelyezkedésre.

Tapasztalat, elkötelezettség és személyes figyelem

Kurzusunkon kiemelten figyelünk arra, hogy ne műkedvelőket, hanem szakembereket képezzünk. Előadóink jelenleg is 
magas profilú munkakörökben praktizáló szakmabeliek, akik elkötelezettek a tanítás iránt és hisznek a hazai színtér 
folyamatos javításában, erősítésében.

ElEctricity
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A gyakorlati órákon megszerzett tudásanyagot éles helyzetekben, helyszínbejárásokon bővítjük a város legismertebb 
klubjaiban, hozzáértő helyi szakemberek segítségével. Az egyéni fejlődést tanácsadással, mentorálással segítjük, emel-
lett komoly archívummal és korszerű technikai háttérrel biztosítjuk, hogy a tudás minél jobban rögzíthető, átlátható és 
befogadható legyen. Törekszünk arra, hogy kapcsolati hálónk által minden hallgatónak terveihez illeszkedő, megfelelő 
szakmai gyakorlatot szervezzünk a kurzus ideje alatt illetve annak végeztével.

ElectriCity  képzésünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált, 30 tanórából álló kulturális szakmai 
továbbképzési program.

Az ElectriCity akkreditációját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Akkreditációs Szakbizottsága végezte.

Képzésünk minisztériumi akkreditációs száma: 54250-3/2014/KOZMUV

Az ElectriCity kurzust elvégző diákok közművelődési szakmai továbbképzési programról szóló közművelődési oklevelet 
kapnak.

ElEctricity
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Amennyiben meg szeretnél bizonyosodni az ElectriCity képzés résztvevőinek elégedettségéről, a Zeneipari Hivatal 
honlapján, a „Diákvélemények” menüpont alatt (www.zeneiparihivatal.hu/visszajelzeseink) olvasható írásokban a kurzus 
volt diákjai beszámolnak a nálunk három hónapról.

Mit mondanak az ElectriCity képzésről végzett diákjaink?

"Terepszemléken vettünk részt majdnem minden szerdán, ahol Budapest legjobb klubjait volt lehetőségünk megis-
merni, mind magát az épületüket, mind működtetésük felépítését egyaránt. Klassz dolog volt a kulisszák mögött sétálni 
és a helyi szakemberekkel beszélgetni, ők hogyan látják a budapesti szórakozás kultúráját, hogy hogyan válik egy terv 
virágzóvá, majd működőképessé, vagy éppen hol vannak az esetleges buktatók, amiket még időben el lehet kerülni."
Miklós Noémi, végzett diák
Noémi képzésünkről írt értékelése elolvasható a Zeneipari Hivatal honlapján, a „Diákvélemények” menüpont alatt (www.
zeneiparihivatal.hu/visszajelzeseink)

"Biztos vagyok benne, hogy az itt megszerzett tudás, kapcsolatok és baráti viszonyok a későbbiekben nagyban fogják 
segíteni az egyéni munkánkat is."
Varga Virág, végzett diák
Virág képzésünkről írt értékelése elolvasható a Zeneipari Hivatal honlapján, a „Diákvélemények” menüpont alatt (www.
zeneiparihivatal.hu/visszajelzeseink)

"Mondhatni már az első előadáson “megvilágosodtam”. Olyan infókat hallottam, amik elsőre lehet, egyértelműnek tűnnek, 
de magamtól csak sokkal több idő ráfordításával találtam volna megoldást."
Novák István, végzett diák
István képzésünkről írt értékelése elolvasható a Zeneipari Hivatal honlapján, a „Diákvélemények” menüpont alatt (www.
zeneiparihivatal.hu/visszajelzeseink)

ElEctricity
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Szakmai vendégoktatóink:

Dragán Norbert a Tesla kulturális központ, a Zippp Club és számos egyéb elektronikuszenei szervezet onlinemédia-me-
nedzsere. Nevéhez köthető a hihetetlenül sikeres budapesti underground partisorozat, a Contra Mundum, és a hozzá kap-
csolódó fiatal magyar kiadó, az Akkult marketingje. 

Erdősi Gábor „Statik” az egyik legsikeresebb hazai szervezőcsapat, a Bladerunnaz egyik alapító tagja és vezetője, hazai és 
nemzetközi fesztiválok promótere, a Cloud9+ zenekar menedzsere.

Simon Gábor „Jade” az első, külföldön is komoly ismertséget szerzett magyar e-zenei kiadó, az Eatbrain alapítója és ki-
adófőnöke, világszerte folyamatosan turnézó, sikeres drumandbass-producer és DJ. 

Vasák Benedek az A38 Hajó kreatív vezetője, copywritere és marketingfőnöke, a jól ismert klub arculatáért, brandépí-
téséért és promóciós tevékenységéért felelős kiváló szakember remek zenei ízléssel és tájékozottsággal, valamint több 
évtizedes múlttal a hazai kulturális/kreatív pályán.

Route 8, azaz Horváth Szilveszter a hazai elektronikus zene külföldön is egyik legnépszerűbb előadója. A Broken Cups 
nevű punkzenekarból kiválva Route 8 néven kezdett szólóban zenélni, e projektjével jelenleg a kreatív magyar e-zenészeket 
tömörítő Farbwechsel-kollektíva legfiatalabb művésze. Műveit kazettán és bakeliten is megjelenteti, a nemzetközi piacon 
pedig a patinás brit Lobster Theremin kiadó képviseli. 2012 óta játszik élőben, a világ számos országában és fővárosában 
megfordult már, felkéréseinek száma folyamatosan növekszik.

Lalátka Olga pályáját a Rise FM rádió programigazgatójaként kezdte, jelenleg az Akvárium Klub elektronikus zenéért fe-
lelős programszervezője. Olyan fesztiválok szervezésében és lebonyolításában vállal évek óta kulcsszerepet, mint a B My 
Lake, a Balaton Sound, vagy a Sziget Fesztivál – munkájával évek óta komoly díjakat elhozva az európai fesztiválpiacon. 

ElEctricity
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Képzésvezetőnk

Turza Tamás pályáját a kétezres évek közepén kezdte az LD50.hu alternatív 
zenei- és közösségi portál egyik rendezvényszervezőjeként, majd onnan 
kiválva a Kék Yuk (volt Supersonic Technikum, jelenleg KVLT BP) program-
szervezésében vett részt, közben saját elektronikus zenei szerzői- és előadói 
projektjeinek pályáját is egyengetve. 
2005-ben kezdett dolgozni az A38 Hajón a zenei rendezvényeket kiszolgáló 
csapat tagjaként, 2007-ben pedig már mint produkciós munkatárs állt mun-
kába a Hajó programszervezésén, ahol hamarosan az elektronikus zenei ren-
dezvények felelőse is lett. 
Amellett, hogy lebonyolítóként végigkísérte a Hajó elmúlt tíz évének legimpozán-
sabb partijait olyan sorozatok kivitelezésén dolgozva, mint a nemzetközi MyCity-fesztiválok, a 
Real Your Nature vagy a Space Is Called, olyan csapatokkal működött együtt szoros és jó munkakapcsolatokat kialakítva, 
mint a Lick The Click!, a Bladerunnaz, a StayFly, a Hi!Fly, a Concorde, vagy a Ninjabreakz. 
Részt vett a Hajó és a Szerencsejáték ZRt. által nagy sikerrel létrehozott Talentometer országos tehetségkutató-sorozat 
megszervezésében és lebonyolításában, valamint az elmúlt években állandó házigazdája volt a Sziget Fesztivál A38 Szín-
padának.
Tamás nevéhez számos brand kialakítása és felfuttatása fűződik. Ilyenek a Kántor Istvánnal és Berkes Dorkával közö-
sen létrehozott Technokunst, amely több, mint négyéves pályafutásra tekint vissza, és vendégül látta már Budapesten 
a klubtechno világának szinte teljes alkotói elitjét; a Bladerunnazzal közösen megálmodott, számos – mostanra szinte 
elérhetetlen státuszú – UK-garage előadót Magyarországon először felléptető Decknology; vagy a Hypnosis-IKZ-A38 kol-
laborációt rejtő Dansmusiq-klubesteket, amelynek keretében olyan előadók érkeztek a Hajóra, mint a Simian Mobile 
Disco, DJ Hell, Mano Le Tough, vagy Joy Orbison.
2014-ben Tamás programigazgatóként a Tesla Budapest klub és kulturális központ tervezésében és építésében, majd az 
első másfél év programjának és aculatának kialakításában játszott szerepet.
2015 őszétől Tamás az újraálmodott és felújított Corvin (korábban Corvintető) klubmenedzseri, produkciós feladatokért 
és részben programokért felelős munkatársa, tanácsadója az új tulajdonosi kör oldalán.

ElEctricity
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Nem dolgoztam még a zeneiparban, hasznos nekem ez a kurzus?
Igen, az! Szándékosan úgy szerveztük, hogy az ElectriCity - elektronikus zenei menedzsment képzés azok számára is 
hasznos legyen, akik most találkoznak először ezzel a területtel. A kurzus abszolút követhető azok számára is, akiknek új  
a terület.  Célunk, hogy a hallgatók élvezzék és hasznosítsák az órákon tanultakat.

Olyanok is jelentkezhetnek, akik most ismerkednek a területtel és olyanok is, akik már ebben dolgoznak?
Igen! Az ElectriCity kurzus célja, hogy átfogó, teljes és alapos képet adjon az elektronikus zenei kultúra működéséről, 
a területhez kapcsolódó menedzsment, booking és promoteri munka feladatairól, ezeknek a részterületeire is kitérve.

Hol lesznek az órák?
Az órák Budapest belvárosában lesznek, a Zeneipari Hivatal székhelyén, egy megfelelő oktatási eszközökkel felszerelt 
oktatóteremben.

Mikor vannak az órák?
Az órák hétfő esténként vannak 2016. október 10. hétfőtől 11 héten át, minden hétfő este 18:00 és 21:15 óra között, egy 
negyedórás szünettel. 

Mikor tudom meg a pontos menetrendet?
Pontos órarendet a kurzus indulásakor kapnak a jelentkezők, azonban a felvételi elbeszélgtésen tájékoztatjuk a leendő 
diákokat a tematikáról.

Hogyan kapnak gyakorlati feladatokat a diákok?
A kurzus során a hallgatók hétről hétre feladatokat és olvasmányokat, videókat és online forrásokat kapnak a kurzus kom-
munikációs felületén keresztül. Ezen kívül a kurzus ideje alatt folyamatosan gyakorlati feladatokat adunk a diákjainknak.

Kell-e a kurzushoz nyelvtudás?
Nem, azonban hasznos, mert ha az adott diák akár középfokon beszél angolul, akkor a kurzus oktatóinak lehetősége 
van plusz ajánlott irodalmat megjelölni és biztosítani, ami az adott diák tanulmányait és szakmai előmenetelét is segíti.

Mi a tananyag?
A kurzus tananyaga magyar és angol szakirodalmakra, gyakorlati munkákra, projektekre, szakmai beszélgetésekre és 
egyéb oktatási formákra épül. Ezek a kurzus diákjai számára magyar nyelven elérhetőek. Az órák egyaránt nyújtanak 
elméleti és gyakorlati tudást, a készségfejlesztésre pedig külön figyelmet fordítunk.

Milyen az órák felépítése? Miből áll a kurzus?
Az órát az elméleti előadásokon, gyakorlati feladatokon túl az adott témára vonatkozó gyakorlati példákkal, újság-
cikkek olvasásával, könyvrészletekkel egészítjük ki, a lehető legtöbb és legváltozatosabb oktatási formát és feladatot  
alkalmazva. 
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Kik lesznek a kurzus vendégelőadói, vendégoktatói?
A kurzus vendégelőadói a hazai elektronikus zenei színtér elismert szervezői, klubest- és fesztiválszervezői. Részletes 
névsort és a vendégoktatók bemutatását a kurzuskatalógus elején lehet olvasni.

Hogyan zajlik a kurzus értékelése?
A kurzus értékelését a 11 hét alatt megírt modulzáró tesztek illetve a kurzust záró írásbeli és szóbeli vizsga megoldásá-
nak közös átlaga adja. Az értékelésről részletesen a felvételi elbeszélgetésen adunk tájékoztatást.

Mikor lesz a szóbeli?
A szóbeli vizsga időpontját egyénileg egyeztetjük, erről külön értesítést kapnak majd a beiratkozott diákok.

Mi történik a záróvizsgán?
A záróvizsgán a tematika szerint oktatott modulok tananyagát kérjük számon mint szóbeli tétel.

Hogyan lehet pótvizsgázni?
Azonak, akiknek az első alkalommal (nem hiányzás miatt) nem sikerül a vizsga, egy plusz vizsganapot tartunk a diákok-
kal megbeszélt és egyeztetett időpontban. Ezek a plusz órák a kurzus árában benne vannak.

Mennyit lehet hiányozni a képzésről?
A kurzus összes órájáról 20%-ot lehet hiányozni, ez még pótvizsga nélküli teljesítésnek minősül. Ennél több hiányzás 
esetén a kurzus szervezőihez kell fordulni, akik döntenek a különbözeti feladatokról.

Milyen tanúsítvány szerezhető a képzés végeztével?
ElectriCity  képzésünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált, 30 tanórából álló kulturális szakmai to-
vábbképzési program. Az ElectriCity akkreditációját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Akkreditációs 
Szakbizottsága végezte. Az ElectriCity kurzust elvégző diákok közművelődési szakmai továbbképzési programról szóló 
közművelődési oklevelet kapnak.

A diákok később hogyan és hol tudják a tanfolyamon szerzett tudást hasznosítani?
A diákok a kurzus elvégzése után tisztában lesznek az elektronikus zenei piac működésével, a zeneipari folyamatokkal, 
szakmákkal, a nemzetközi és magyar best practice-szel. Ennek megfelelően az elektronikus zenei színtéren promoteri, 
menedzseri, fesztiválszervezési területen kezdhet el dolgozni.

Akkreditált-e a képzés?
Igen. Lásd a két kérdéssel korábbi választ.

Segítetek-e a diákjaitoknak szakmai karrierjük elindításában, működtetésében?
Sajnos még nincs karrierirodánk, de azzal a tudással és nemzetközi intézményrendszer-ismerettel, amit a nálunk tanu-
ló diák a kurzus elvégzése alatt elsajátít, várhatóan könnyebben elindul a saját útján. Szakmai gyakorlat lehetőségeket, 
álláslehetőségeket folyamatosan továbbítunk, szakmai ismeretségeket, kapcsolati tőkét biztosítunk, ezen felül a kurzus 
során segítünk a diákjainknak saját szakmai profilját megtalálni.
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Hogyan és meddig kell jelentkezni?
A jelentkezési határidő 2016. október 6. csütörtök éjfél. A jelentkezés módja egy e-mail az info@zeneiparihivatal.hu címre 
küldve. Érdemes azonban a jelentkezési határidőnél hamarabb jelentkezni: képzéseinkre a helyek jóval hamarabb 
elfogynak.

Mi történik ezután?
A kurzus  indulását megelőzően személyes elbeszélgetést tartunk. Ezt egyeztetjük e-mailben és telefonon a jelentke-
zőkkel.

Van-e lehetőségem próbaóra megtekintésére?
Az ElectriCity képzés bemutatására egy ingyenes nyílt napot (azaz bemutatkozó tanórát) szervezünk, melynek az 
időpontja 2016. szeptember 19. hétfő 18-tól 21 óráig. Regisztrálni  az info@zeneiparihivatal.hu címen lehet. Aki fontol-
gatja az ElectriCity kurzusra történő jelentkezést, javasoljuk, hogy regisztráljon a nyílt napra e-mailben 
(info@zeneiparihivatal.hu) és és jöjjön el megnézni a bemutatkozó tanórát.

Van-e és ha igen, milyen a felvételi?
A kurzus indulását megelőzően személyes elbeszélgetést és szintfelmérést tartunk. Az egyéni időpontokat e-mailben 
és/vagy telefonon egyeztetjük a jelentkezőkkel. Ennek célja, hogy pontosan lássuk, a jelentkezőknek milyen egyéni 
igények vannak, illetve mi is könnyebben teljesítsük a leendő diákjaink kurzussal szemben támasztott elvárásait. 

Mennyibe kerül a kurzus?
A kurzus díja 130.000 Ft. 

Hogyan kell fizetni a tandíjat?
A képzés tandíját több részletben is lehet fizetni. Ezt a diákokkal egyénileg egyeztetjük.

További kérdéseimmel hova fordulhatok?
A képzésről az info@zeneiparihivatal.hu e-mail címen és a 06-70/220-5477 számon lehet érdeklődni. 
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A képzés kezdete: 2016. október 10. hétfő, 18 óra

A képzés időtartama: 11 X 180 perc, 11 héten át, hétfőnként 18:00-21:15 között, 15 perces szünettel

A képzés tandíja: 130.000 Ft ÁFA-val együtt (részletben történő tandíjfizetés lehetséges)

A képzés oktatói:  Turza Tamás és meghívott zeneipari szakemberek, vendégelőadók (lásd a kurzusleírásban)

Jelentkezési határidő: 2016. október 6. csütörtök, éjfél

A képzés ingyenes nyílt napja: 2016. szeptember 19. hétfő, 18 óra. Regisztrálni  az info@zeneiparihivatal.hu címen lehet.

Információ és jelentkezés: info@zeneiparihivatal.hu, 06-70/ 220 54 77 

A képzés helyszíne: a Zeneipari Hivatal székhelyén, Budapest belvárosában
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ELMÉLET
Tudjuk, hogy az elméleti megalapozott-
ság segíti hallgatóink későbbi, sikeresebb 
munkáját, ezért előadásokkal, jegyzetekkel, 
példaanyagokkal és az órák után is elérhető 
prezentációkkal támogatjuk a tanulást. 

GYAKORLAT
Tudjuk, hogy a zeneipar a készségek és a tu-
dás helyes gyakorlati alkalmazásának terepe. 
Hallgatóink számára az egész képzést átívelő 
szakmai gyakorlatot, tréningeket, workshop-
okat, coaching alkalmakat biztosítunk, me-
lyek során közelebbről is megismerkedhet-
nek az adott szakterülettel, és ahol mentorok 
segítségével gyakorolhatják az elméletben 
megszerzett tudást.

SZAKIRODALOM & KÖNYVTÁR
Tudjuk, hogy a tudás érték. Mi Magyaror-
szágon egyedülálló módon olvastatunk a 
zeneiparról. Minden zeneipari képzésünket 
és azok előadásait magyar, angol nyelvű 
és csak nálunk elérhető, magyarra fordí-
tott külföldi szakirodalmakkal, kötelező és 
ajánlott olvasmányokkal támasztjuk alá, 
segítve ezzel a hallgatók alaposabb, teljes 
körű tájékozódását. Iskolánkban emellett 
zeneipari könyvtár is működik.

KÉPZETTSÉG
Tudjuk, a tudás hatalom. A Zeneipari Hivatal-
ban oktató tanárok magasan és speciálisan 
képzettek, idehaza vagy külföldön szereztek 
doktori fokozatot, saját területük kiemelke-
dő szaktekintélyei, az adott szakterületen 
zajló szakmai párbeszéd alapos ismerői.

SZAKMAI TAPASZTALAT
Tudjuk, hogy csak az hiteles, aki tapasztalt. 
Oktatóink mind többéves szakmai múlttal, 
gyakorlattal bírnak, nem csak elméletben 
és tankönyvekből ismernek helyzeteket: 
elemző és problémamegoldó látásmódjukat 
az oktatás során is alkalmazzák.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Tudjuk, hogy aki lemarad, kimarad. A ná-
lunk megforduló szakemberek és oktatók 
ismerik a nemzetközi piacot és viszonyokat, 
segítik hallgatóink a zeneipar nemzetközi 
véráramba történő becsatlakozását. 

MODERN & INTERAKTÍV
Tudjuk, hogy a 21. századi oktatás interaktív. 
Tudjuk, hogy a tanár feladata nem csak taníta-
ni, hanem még inkább motiválni, tudást rend-
szerezni, a hallgatókat segíteni. Tudjuk, mi az 
a digitális nemzedék, a Prezi, mi a különbség 
a különböző tanulási stílusok között és esze-
rint is oktatunk. Mindemellett folyamatosan 
képezzük magunkat, tanári stábunkat.

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
Tudjuk, hogy mi a különbség pedagógia és 
andragógia között. Tudjuk, hogy egy zeneipari 
állás megtartása múlhat azon, valaki hogyan 
kommunikál, mennyire gyakorlott vagy meny-
nyire rendelkezik az adott álláshoz szükséges 
készségekkel. Mi segítünk ezeket fejleszteni 
és kifejleszteni; kompetenciatérképek alapján 
tervezzük a képzéseinket, óráinkat.

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ
Tudjuk, hogy a tananyagból arra emlék-
szünk legjobban, amit magunk is kipró-
báltunk, csináltunk, láttunk, elemeztünk 
vagy megbeszéltünk. Éppen ezért szám-
talan filmet, külső helyszín látogatást és 
rendezvényt szervezünk, különórát adunk 
és kínálunk. Nekünk fontos, hogy diákja-
inkból közösség alakuljon – ezek az alkal-
mak erre valódi lehetőséget biztosítanak.

AMIT 
TANÍTUNK

AKIK
TANÍTJÁK

AHOGYAN
TANÍTJUK

ZENEIPARI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK:

 +36 70 220 54 77      •      www.zeneiparihivatal.hu      •      info@zeneiparihivatal.hu 


