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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

Képzéseink 2016 tavaszán:



Sikeres és kedvelt, szakmailag profi Facebook-posztokat akarsz írni? 
Teltházas koncertekre, lelkes rajongókra vágysz? 

Egyedülálló képzés Magyarországon: a Zeneipari Hivatal a felnőttképzési intézmények közül elsőként Zenei marke-
ting kurzust indít. A most meghirdetett Zenei marketing kurzus célja elméleti és gyakorlati ismereteket átadva meg-
tanítani, mitől működik egy zenei PR és marketing kampány, melyek egy jó zenei Facebook oldal ismérvei, hogyan kell 
egy lemez- vagy egy koncertpromóciót tervezni, sajtókampányt szervezni vagy profin felépített weboldalt készíteni. 
Előadóink olyan oktatók és zeneipari szakemberek, akik elméletben és gyakorlatban is ismerik a zenei marketinget.

Zenei marketing képzés: aktuális ismeretek oktatása

A közösségi oldalak megjelenésével, a digitális szolgáltatók térnyerésével, a zeneipar átalakulásával párhuzamosan 
vált egyre alapvetőbb követelménnyé zenekarok, előadók, zenei menedzserek, a zeneiparban dolgozó kezdő vagy ta-
pasztaltabb PR szakemberek számára is a zenei marketing ismerete. Ahhoz, hogy egy új lemez, egy koncert, egy 
Facebook-oldal, egy digitális megjelenés, egy rajongógyűjtő kampány sikeres legyen, egyre több szempontot, adatot, 
platformot, a zeneiparban szerzett gyakorlati és elméleti tudást kell összehangolni. 

A Zenei marketing kurzus célja, hogy megtanítsa a helyes marketingstratégia jellemzőit, azok gyakorlati alkalmazását. 
Képzésünk során nem csupán marketingalapismereteket oktatunk, hanem megtanítjuk a helyes arculat kialakításá-
nak ismérveit és módját is, legyen szó előadókról, zenekarról, induló koncertsorozatról, online platformokról vagy 
éppen a merchandise plutról. 

Az oktatóink naprakészek, azaz ismerik az online marketing és szolgáltatások, így a Facebook vagy éppen a Spotify 
legfrisebb felhasználási, hirdetési feltételeit és a kurzuson át is adják azt.

zenei marketing

A képzés kezdete: 2016. március 24. csütörtök, 18:00

A képzés időtartama: 20 x 180 perc, 11 héten át, 2016. március 24-től 2016. június 2-ig csütörtökönként 18:00-21:15 

(15 perces szünettel).

További, nem csütörtöki oktatási alkalmak: 2016. április 2. szombat 11-18:00, 2016. április 30. szombat 11-18:00, 

2016. május 6. péntek 18-21:15, 2016. május 28. szombat 11-18:00

A képzés óraszáma: 60 óra + 40 óra gyakorlat (terepbejárások, gyakorlatok, egyéb oktatási formák)

A képzés tandíja: 170.000 FT (részletfizetés lehetséges) 

A képzés oktatói:  Piskóti Marianna, Gáti Mirkó, Morcz Fruzsina és meghívott előadók (lásd a kurzus oktatóinak bioját)

Jelentkezési határidő: 2016. március 20. vasárnap éjfél 

A képzés ingyenes nyílt napja: 2016. március 10. csütörtök, 18:00. Regisztrálni  az info@zeneiparihivatal.hu címen lehet.

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

A képzés helyszíne: Budapest, belváros
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A diákok a kurzus elvégzése után tisztában lesznek a zenei marketing működésével, a marketingkommunikáció alap-
jaival, egy zenei marketingkampány tervezésének folyamatával, az online zenei marketing adta lehetőségekkel és 
ezek professzionális használatával. Ennek megfelelően egy nálunk végzett diák zenekarok, előadók mellett, illetve 
zeneipari cégeknél hasznosíthatja a Zenei marketing kurzuson szerzett ismereteit.

A gyakorlatban is alkalmazható tudás

A képzés során bemutatjuk a hazai és a nemzetközi zenei piacot, hogy a kurzus résztvevői ismerjék azt a környezetet, 
amelyben az adott termék (pélául koncertjegy, póló, jelvény vagy éppen a legújabb CD) árazását, értékesítési helyeit 
és promócióját meg kell tervezniük. Megtanítjuk, mik a helyes árazás ismérvei és rossz és jó példákkal igazoljuk 
azokat.

A képzés során megismerjük a sajtókampányok tervezésének, előkészítésének és megvalósítsának  módját. Diákja-
inkat megtanítjuk szakmailag igényes zenei biot írni, press kitet összeállítani. Célunk az, hogy a nálunk tanuló diákok 
eredményesen tudják átültetni a nálunk szerzett ismereteket a gyakorlatba.

A képzést elvégző diákok a kurzus befejeztével képesek felépíteni vagy koordinálni egy zenei marketing kampányt, 
egy Facebook-oldalt, egy koncert sajtókampányát, össze tudnak állítani YouTube-playlisteket, ismerik a jó zenei hon-
lap és Facebook oldal elemeit, képesek honlapot frissíteni, e-mailmarketinget tervezni és hatékony Facebook posz-

tokat írni, hatékonyan használni az Instagramot, az online zenei streaming szolgáltatókat. 
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A képzésünk gerincét a Magyarországon csak nálunk elérhető zenei marketing olvasmányok adják. Ezeket mi biztosítjuk 
a képzésre beiratkozó diákok számára, ezzel is segítve fejlődésüket. Az angol és amerikai zeneipari képzéseken használt, 
zenei marketingról szóló könyvrészletek, Magyarországon csak nálunk elérhető magyar nyelvű zenei marketingról szóló 
könyvfejezetek, útmutatók és tanácsadó szakkönyvek lehetővé teszik, hogy a képzés alatt a diákok a tanórán megszerez-
hető ismerek dupláját is elsajátítsák a képzés befejeztéig. Ezek a szakirodalmak a minisztériumi akkreditációnk részét 
képezik, azaz tudatosan és szakmailag elfogadott módon, a heti előadással és tananyaggal összehangolva építettük be 
azokat képzésünkbe. 

Akkreditált képzés

A Zenei marketing kurzus akkreditációját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Akkreditációs Szakbizott-
sága végezte 2015 novemberében. 
Képzésünk minisztériumi akkreditációs száma: 54221-3/2015/KOZMUV
A Zenei marketing kurzust elvégző diákok közművelődési szakmai továbbképzési programról szóló közművelődési okle-
velet kapnak.

Önfejlesztési lehetőségek

A képzésen résztvevő diákok használhatják a Zeneipari Hivatal több mint 400 zeneipari könyből álló könyvtárát, sőt, mód-
jukban áll könyveket kölcsönözni, amennyiben otthon szeretnék folytatni az önképzést. 
A kurzus során számtalan, a valódi életben előfordult vagy elképzelhető esetekre, példákra épülő házi feladatot kapnak a 
diákok, hogy fejleszthessék készségeiket a tanórán kívül is.
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Magas szintű szaktudással bíró oktatók

A képzésen résztvevő diákok olyan előadóktól tanulhatnak, akik magas szintű szaktudással bírnak, saját területük elis-
mert szakértői. A marketingalapokat a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói tanítják, míg a YouTube- és online streaming 
ismereteket a nemzetközi hírű ügynökség, a PIAS volt és a BMG jelenlegi kollégája, George Gogohija. A szponzorációról 
szóló órát Bóta-Pintér Nóra tartja, aki öt éven át a Sziget marketingigazgató helyetteseként dolgozott, jelenleg a média- és 
kereskedelmi támogatói együttműködésekért felel a Sziget Kft portfoliójába tartozó rendezvényeken: Gourmet Fesztivál, 
Gyerek Sziget, VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Strand , BmyLake és Sziget Fesztivál. Morcz Fruzsina, a Zeneipari Hivatal 
Zeneipari menedzsment kurzus vezetője a zeneipari alapismeretekért, a hazai és a nemzetközi piac bemutatásért, ismert 
zenei marketingpéldák bemutatásáért felel. 2011 ősze óta a Zenei menedzsment és marketing tantárgy vezetője a 
Budapesti Corvinus Egyetemen, 2015 áprilisában pedig a Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetemén tartott Zenei mar-
keting kurzust. 
A kurzus további oktatónak biográfiája a kurzuskatalógus „Oktatóink” szekciójában olvasható.

Gyakorlati tudás, gyakorlati tapasztalat

Annak érdekében, hogy a képzés során diákjaink minél több gyakorlati ismeretet szerezzenek, számtalan olyan zeneipari 
szereplővel találkozunk, akik munkájuk során napi szinten alkalmazzák a zenei marketing ismereteket. Így találkozunk 
az a38 Hajó marketing-, az Akvárium Klub kommunikációs vezetőjével, de például Csontos Noémi Virággal, a Magneoton 
Kiadó marketingigazgatójával, Peremenczky Krisztinával, a Universal Kiadó vezetőjével, de Podlovics Péterrel is, aki a 
Telekom 2015. évi kampányában képviselte a Quimby zenekart.

zenei marketing
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Oktatóink:

Bóna-Pintér Nóra a Sziget Kulturális Menedzser iroda szponzorációs vezetője. 2003-ban szerzett diplomát idegenforgalmi 
és szálloda szakon, majd a Gellért szállodában töltött gyakornoki időt követően a Sziget Kft-nél helyezkedett el. Kezdet-
ben marketing koordinátorként (2004-2006), majd később nemzetközi és sales koordinátorként (20016-2010) dolgozott. 
2010-től a marketingosztály vezető helyettese, 2016 januártól a szponzorokért felelős vezetője. Média- és kereskedelmi 
támogatói együttműködésekért felel a Sziget Kft portfoliójába tartozó rendezvényeken: Gourmet Fesztivál, Gyerek Sziget, 
VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Strand , BmyLake és Sziget Fesztivál.

Bucsai Tímea a Record Express nevű lemezkiadónál kezdte karrierjét mint promóciós menedzser. Olyan események illetve 
előadók sajtókommunikációját bonyolította, mint DJ, Bobo, a Scooter, a Brooklyn Bounce, a Sugarloaf, a Volvox, vagy a 
Tarzan filmzene kapcsán Ákos. Többször képviselte a kiadót kollégáival a Midem és a Popkomm kiállításokon. A kétezres 
évek elején nem kis szerepe volt abban, hogy a kiadó független rock/metál kiadókkal is leszerződött, így például dolgozha-
tott a Slipknottal illetve a Nickelbackkel is bécsi koncertjük alkalmával.  2003-ban igazolt át a Warner Music Hungaryhez, 
továbbra is sajtópromóter feladatkörben. Itt a Warner Music művészeinek magyarországi sajtójáért felelt, illetve a 
Warnerral szoros kapcsolatot ápoló Magneoton magyar művészeit promótálta a nyomtatott és online sajtóban. Rend-
szeresen kísérte a sajtó munkatársait külföldi koncertekre vagy promóciós eseményekre (HIM, REM, Rob Thomas stb.); 
interjúkat intézett a Magyarországra látogató külföldi művészekkel (Phil Collins, Chris Rea, Alanis Morissette, Slash stb.) 
; sajtótájékoztatók szervezésében és lebonyolításában vett részt; együttműködött rajongói klubokkal. 2010-ben a War-
ner Music kivonulásával a Magneotonnál folytatta munkáját. 2014 év eleje óta a Boom Produkció promóciós munkatársa. 
Többek között olyan zenekarok médiamegjelenéseiért felel, mint a Zagar, az Irie Maffia, a Paddy and the Rats, de például 
dolgozott az Ivan and the Parazollal vagy a Belgával is.

Csontos Noémi Virág a Magneoton kiadó marketingigazgatója. Olyan előadók sikerében volt és van nagy szerepe, mint a 
Wellhello, a New Level Empire, Dalos Bogi vagy a Cloud 9+.

Dragán Norbert digitális marketing specialista a Frank Digitalnál, ahol többek között a VS.hu, a We Love Budapest és 
Köpönyeg social media stratégiájáért felel. 
Az elektronikus zenének 2005 óta megszállottja. Nehezen említhető az elmúlt évtizedből olyan house/techno rendezvény-
sorozat, klub vagy fesztivál, ahol nem járt volna. Másfél évig élt Londonban, valamint alaposan letesztelte Európa klub-
életét Barcelonától Berlinen át Kolozsvárig. 2014-ben egy társával megalapított a Contra Mundumot, mely egy év alatt a 
budapesti e-zenei élet egyik legmeghatározóbb brandjévé vált. Számos budapesti klub és rendezvény online marketingjén 
dolgozott, többek között a közösségi finanszírozásból megvalósult UbikEklektik Összművészeti Fesztivál is a nevéhez fű-
ződik.  Specialitása az új projectek online kommunikációja, azon belül is a haladó facebook stratégia, a tartalommarketing 
és a branding. 

zenei marketing
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Gáti Mirkó tudományos segédmunkatárs, a Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketingkutatás és 
Fogyasztói Magatartás Tanszékének munkatársa. Oktatási területei: Marketing (BA), Marketingkutatás (MA), Online mar-
keting (MA), Business marketing (BA), Sportmarketing (MA), Értékesítési és eladástechnikák (BA). 2014-ben és 2015-ben 
oktatói mobilitás keretében angol nyelven Marketing Research tárgyat tanított az Estonian Business School alapszakos 
hallgatói számára. Kutatási területei: kisvállalati marketing, online marketing, közösségimédia-marketing. Rendszeresen 
publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Több 
hazai szakkönyvbe írt a kutatási témájához kapcsolódó könyvfejezeteket. Üzleti tanácsadás területén dolgozott a Magyar 
Telekom, az OTP Bank, valamint a Magyar Sporttudományi Társaság, és a Magyar Sportmenedzsment Társaság számára.

George Gogohija karrierjét a budapesti Gumipop Kollektívában kezdte mint DJ, majd 2013-ban fejezte be a London 
Metropolitan University Music And Media Management szakát. Szakmai gyakorlatát a világhírű, az Arctic Monkeys-t, Anna 
Calvit vagy éppen a Franz Ferdinandot is megjelentető Domino Recordnál végezte, majd a nemzetközileg is elismert zenei 
promócióval foglalkozó cégnél, a  PIAS -nál helyezkedett el. Olyan előadók YouTube-csatornamenedzsmentjéért felelt, 
mint a Motorhead, Robbie Williams, Mute Channel, Trojan Records, Passenger, Moby, vagy az Enter Shikari. Képesített 
YouTube-szakértő, végzettségét Londonban szerezte a Google-nél. Jelenleg digitális termék-menedzserként a BMG-nél 
dologozik: a cég olyan előadók szerzeményeinek jogait kezeli, mint az Alt-J, Jean Michel Jarre, a Bring Me The Horizon, 
Frank Ocean.

Morcz Fruzsina könnyűzenei szervező, zeneipari oktató, egyetemi és főiskolai zeneipari kurzusvezető, a Zeneipari Hivatal 
alapítója, a Zeneipari Hivatal Zeneipari menedzsment kurzusának vezetője. Évek óta óta dolgozik zeneipari háttérember-
ként: programkoordinátorként, koncert- és programszervezőként, zenekari menedzserként.
Tagja volt Trafó stábjának, szervezője a Zene Ünnepének, kulturális menedzsere a Szimpla kertnek, koncertszervezője az 
Almássy Téri Szabadidőközpontnak, asszisztált végig európai turnét és nemzetközi együttműködéseket. Számtalan zene-
karral dolgozott különböző posztokon és projektekben, úgymint Heaven Street Seven, Quimby, NEO, 30Y, Egy Kiss Erzsi 
Zene, United, Péterfy Bori & Love Band, Kiscsillag, Anima Sound System stb.
Fruzsina több év gyakorlat után elvégezte a University of Westminster Music Business Management szakát, hogy aztán 
belobbizhassa a zenei menedzserképzést a hazai felsőoktatásba.
Londoni szakmai gyakorlatait a világhírű, a Buena Vista Social Clubot felfedező World Circuit lemezkiadónál, illetve a Muse, 
Razorlight, Motorhead koncertszervezőjeként is ismert The Agency Groupnál végezte. 2010-ben, hazaköltözése után előbb 
a PANKKK (Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért) export koordinátora lett. Morcz Fruzsina nevéhez köthető 
az első magyarországi felsőoktatási zeneipari kurzus elindítása az International Business Schoolban 2011 tavaszán. 2011 
ősze óta a Budapesti Corvinus Egyetem zenei menedzsment és marketing kurzusának vezetője, oktatója. A zeneipari ok-
tatók nemzetközi egyesületének egyetlen közép-kelet európai tagja.
Fruzsi gyakran ír zeneipari tippeket tartalmazó cikkeket, ezeket a Zeneipari Hivatal BLOG menüpontja alatt találod.
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Reszegi László közösségi média kommunikációra specializálódott marketingszakember. A Tankcsapda stábjának tagja-
ként napi szinten támogatja a zenekar közösségi kommunikációját.  Közösségi médiatanácsadóként 2011-ben kezdett 
dolgozni az Ákos Produkció és a Tankcsapda számára, amik mellett néhány más hazai produkció közösségi média stra-
tégiájának kialakításában is segített (Kozma Orsi, Kistehén). 2012-ben csatlakozott a kirowski (jelenleg Isobar Budapest) 
kommunikációs ügynökséghez, ahol olyan márkák közösségi és online PR megjelenéseiért felelt, mint a Magyar Telekom, 
a Samsung Magyarország vagy a Magyar Vöröskereszt. 2015 októbere óta külsősként segíti az Isobar munkáját. 2013 nyara 
óta a Recorder magazin zenei újságíró munkatársa. Koncertfotózással 2008 óta foglalkozik, azonban nem csak a Recorder 
számára készít felvételeket, hanem direkt zenekari megkeresésekre is: 2012 óta ő a Tankcsapda egyik koncertfotósa, va-
lamint alkalmi jelleggel Quimby koncerteken is dolgozik. Fotós oldalának címe: http://reszegi.com/
2015 februárja óta a Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének külsős óraadójaként is 
tevékenykedik, ahol újmédiás marketingeszközök és közösségi média témakörökben tart előadásokat.

Terepbejárásaink során találkozunk velük:

Fejes Tamás, zenész, üzletember. 12 évesen kezdett el dobolni. Magyarország legnépszerűbb rockzenekarának, a 
Tankcsapdának dobosa. 2000 óta az együttes tagja. Az ő elgondolásai alapján és irányításával sikerült a Tankcsapdát nem 
csak sikeres rockzenekarrá, hanem piacképes marketingeszközzé is tenni. Emellett sikeres üzletember is, aki komoly 
hangszerkereskedői hálózatot épített ki és Roncsbár néven egy szórakozóhelye is van Debrecenben.

Peremenczky Krisztina 2012. június 3-ától vezeti a Magyarország legnagyobb major hanglemezkiadójának számító 
Universal Music Hungary Kft-t. A Warner Music Hungary-től érkezett és 2005 óta marketingigazgatóként dolgozott a cég-
nél. A Magyarországon 1993 óta jelen lévő Universal cég az egyik tulajdonosa, az utóbbi évek egyik legizgalmasabb zene-
ipari vállalkozásának a Spotify-nak is.

Vasák Benedek az ELTE-n hallgatott filozófiát, művészettörténetet és mozgóképelméletet. 1997-tól 2002-ig filmelméletet 
oktatott az ELTE mozgóképelmélet és médiaismeret szakán, filmelemzést és filmtörténetet az esztergomi Vitéz János 
Tanítóképző Főiskolán. A Metropolis filmelméleti és fimtörténeti folyóirat alapító szerkesztője.  1997-től a Pesti Est rovat-
vezetője, 2000-től 2002-ig az est.hu főszerkesztője volt. 2002 és 2004 között reklámügynökségeknél dolgozott. 2004 óta az 
A38 Hajó kommunikációs vezetője.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Nem dolgoztam még a zeneiparban, hasznos nekem ez a kurzus?
Igen, az! Zenei marketing képzésünket úgy szerveztük, hogy azok számára is követhető legyen, akik nem dolgoztak még 
a zeneiparban. Amennyiben a képzés jelentkezője számára új szakterület a zeneipar, abban korábban tapasztalatot nem 
szervezett, javasolt előzetes zeneipari ismereteket szereznie, hogy ne legyenek számára ismeretlenek a képzés során 
példaként hivatkozott zenei rendezvények, előadók, zenekarok, zeneipari helyszínek és cégek. 

Olyanok is jelentkezhetnek, akik most ismerkednek a területtel és olyanok is, akik már ebben dolgoznak?
Természetesen igen. Képzésünket kiemelten javasoljuk azoknak, akik vagy zenészként vagy kezdő, gyakorló zeneipari 
szakemberként szereztek tapasztalatot (akár Facebook-oldal vagy YouTube-csatorna, illetve koncertkampány kezelés-
ében), illetve azoknak, akik marketing vagy azzal rokon tudományterületről szereztek diplomát, hiszen a Zenei marke-
ting képzésen specializált tudást szerezhetnek, azonban a képzés modulokból épül fel és így azok számára is követhető, 
akik sosem tanultak marketinget.  Az egyetlen felvételi követelményünk az érettségi bizonyítvány.

Tanultam marketinget, most tényleg újra kell tanulnom a 4P-t, ha beiratkozom?
Nem, nem. Minisztrériumi akkreditációnk értelmében azoknak, akik korábban igazolhatóan hasonló tanulmányokat vé-
geztek, módjuk van egy szintfelmérőt írni és annak 70% feletti teljesítése esetén természetesen nem kötelező a bevezető 
órák látogatása (azonban a közösségépítés szempontjából mi javasoljuk).

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 rendszeresen csütörtök esténként vannak 2016. március 24. csütörtöktől 10 héten át, minden hétfő este 18:00 és 
21:15 óra között, egy negyedórás szünettel. Három alkalommal szombati napon is zajlik oktatás (2016. április 2. szombat 
11-18 óráig, 2016. április 30. szombat 11-18 óráig és 2016. május 28. szombat 11-18 óráig), illetve 2016. május 6-án, pén-
teken egy külföldről érkező oktatónk miatt egy alkalommal kívételesen pénteken is tartunk órát 18 óra és 21:15  között. 

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 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.
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Mi a tananyag?
A kurzus tananyaga előadásokra, órai egyéni és csoportfeladatokra, magyar és angol szakirodalmakra, gyakorlati mun-
kákra, 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 figyel-
met fordítunk.

Milyen az órák felépítése? Miből áll a kurzus?
Az órát az elméleti előadásokon, gyakorlati feladatokon túl az adott témára vonatkozó gyakorlati példákkal, újságcikkek 
olvasásával, könyvrészletekkel egészítjük ki, a lehető legtöbb és legváltozatosabb oktatási formát és feladatot alkalmaz-
va.

Kik lesznek a kurzus vendégelőadói, vendégoktatói?
A kurzus vendégelőadói a hazai zeneipar elismert marketingszakemberei és marketingkommunikációs szakértői. Rész-
letes névsort és a vendégoktatók bemutatását a kurzuskatalógus elején lehet olvasni.

Hogyan zajlik a kurzus értékelése?
A kurzus értékelését a 20 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 vizsgaalkalmak 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?
Zenei marketing képzésünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált, 60 tanórából álló kulturális szakmai 
továbbképzési program. Képzésünk minisztériumi akkreditációs száma: 54221-3/2015/KOZMUV 
Az Zenei marketing képzés akkreditációját az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Akkreditációs 
Szakbizottsága végezte. A Zenei marketing kurzust elvégző diákok közművelődési szakmai továbbképzési programról 
szóló közművelődési oklevelet kapnak.
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A diákok később hogyan és hol tudják a tanfolyamon szerzett tudást hasznosítani?
A diákok a kurzus elvégzése után tisztában lesznek a zenei marketing működésével, a marketingkommunikáció alap-
jaival, egy zenei marketingkampány tervezésének folyamatával, az online zenei marketing adta lehetőségekkel és ezek 
professzionális használatával. Ennek megfelelően zenekarok, előadók mellett, illetve zeneipari cégeknél hasznosíthatja 
a Zenei marketing kurzuson szerzett ismereteit.

Akkreditált-e a képzés?
Igen. Képzésünk minisztériumi akkreditációs száma: 54221-3/2015/KOZMUV

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.

Hogyan és meddig kell jelentkezni?
A jelentkezési határidő 2016. március 20. vasárnap éjfél. A jelentkezés módja egy e-mail az info@zeneiparihivatal.hu címre 
küldve.

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

Van-e lehetőségem próbaóra megtekintésére?
A Zenei marketing képzés bemutatására egy ingyenes nyílt napot (azaz bemutatkozó tanórát) szervezünk, melynek az 
időpontja 2016. március 10. csütörtök 18:00. Regisztrálni  az info@zeneiparihivatal.hu címen lehet.  Aki fontolgatja a 
jelentkezést, javasoljuk, hogy regisztráljon 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 170.000 Ft. Ez a kurzus specialitását (Magyarországon az egyetlen zenei marketing képzés), az óraszámot 
és az oktatók személyét tekintve egy kifejezetten kedvezményes ár.

Hogyan kell fizetni a tandíjat?
A kurzust 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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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 


