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Az Egyetem Nyílt Napjairól, előadásairól, további felvételi lehetőségeiről, 
előkészítő tanfolyamairól honlapunkon tájékozódhat: www.mte.eu

Balettművész 
előkészítő szak

A képzés összesen kilenc éves: az első hat év 
előkészítő, melyet – sikeres felvételi vizsga ese-
tén – három év felsőoktatási alapképzés (un. 
„bachelor” képzés) követ, ami BA oklevéllel zárul.

A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamo-
san az egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumában 
végzik nyolc osztályos gimnáziumi tanulmányai-
kat és szereznek érettségi bizonyítványt. 

Igény esetén a növendékek számára kollégiumi 
elhelyezést biztosítunk. (A gimnázium és a kol-
légium is a Columbus utcai campus-on helyez-
kedik el.)

JELENTKEZÉS A FELVÉTELI VIZSGÁRA
A jelentkezés írásban történik.
A jelentkezési lap letölthető: www.mte.eu
A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező
▪ nevét,
▪ születési dátumát,
▪ jelen tanévben az általános iskola mely

osztályát végzi (ideális esetben a jelentkező 
most a 4. osztályba jár),

▪ tanulmányi eredményét (a megelőző tanévi 
bizonyítvány másolata) – a jelentkezőktől leg-
alább közepes tanulmányi eredményt várunk!

A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, 
táncos adottságokkal és művészi készséggel 
rendelkező gyerekek kiválogatása. A bizottság 
nem vár el előképzettséget vagy táncprodukciót, 
hanem adottságokat és képességeket vizsgál.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. JAN. 6.
Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem

Tanulmányi Osztály
1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

A pontos időbeosztásról minden jelentkező 
személyre szóló tájékoztatást kap. 
A táncszakmai felvételi eljárás díja 1000 Ft, 
melyet kérünk átutalni az alábbi számlára:

Magyar Táncművészeti Egyetem
10032000-01493263-00000000
Közl.: a jelentkező neve & balett felvételi díj

A vidékről érkező jelentkezők a felvételi vizsgával 
kapcsolatos utazás és fővárosi tartózkodás költ-
ségeit maguk fedezik. 

FELVÉTELI VIZSGA: 2020. JAN. 11. SZOMBAT
RÉSZEI, ILLETVE SZEMPONTJAI:
▪ arányos test, szép tartás,
▪ ortopédiai vizsgálat: testalkat és fizikai 

adottságok vizsgálata (ízületek mozgás-
terjedelme, tágság, hajlékonyság, 
rugalmasság felmérése),

▪ ritmusérzék,
▪ mozgásfelfogó, koordinációs készség és 

művészi készség vizsgálata,
▪ beszélgetés a közismereti iskola tanárával.

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolat-
ban Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető 
telefonon: 06 1 273 3449 vagy 06 20 383 5761 
vagy e-mail-ben: gonczi.renata@mte.eu

Elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2019/20-as tanévben fejezik 
be az általános iskola 4. osztályát és nem idősebbek 12 évesnél. 


