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

A balettművész előkészítő képzés a hivatásos táncmű-
vész pályára készít fel, mindennapos szakmai gyakor-
lati képzést és rendszeres színpadi fellépéseket foglal 
magába.
A képzés összesen kilenc éves: az első hat év elő-
készítő, melyet – sikeres felvételi vizsga esetén 
– három év felsőoktatási alapképzés (ún. „bachelor” 
képzés) követ, ami BA-oklevéllel zárul.
A növendékek a szakmai képzéssel párhuzamosan az 
egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumában végzik nyolc 
osztályos gimnáziumi tanulmányaikat. Igény esetén 
a növendékek számára kollégiumi elhelyezést bizto-
sítunk. (A gimnázium és a kollégium is a Columbus 
utcai campus-on helyezkedik 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
▪ tanulmányi eredményét (a megelőző tanévi 

bizonyítvány másolata),
▪ értesítési e-mail címet! 

A jelentkezők tájékoztatása a vizsgaszervezés során 
kizárólag e-mailben történik! A jelentkezési lapon 
olyan e-mail címet kell megadni, amelyet a jelentkező 
törvényes képviselője aktívan használ és folyamatosan 
figyelemmel kísér!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. FEBR. 28.
Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk.

Postacím: Magyar Táncművészeti Egyetem
Tanulmányi Osztály
1592 Budapest Zugló 1., Pf. 472.

E-mail:      gonczi.renata@mte.eu

A táncszakmai felvételi eljárás díja 4000 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 költségeit 
maguk fedezik. 

FELVÉTELI VIZSGA: 2021. TAVASZRA HALASZTVA
A felvételi vizsga célja a megfelelő testalkatú, táncos 
adottságokkal és művészi készséggel rendelkező 
gyerekek kiválogatása. A bizottság nem vár el elő-
képzettséget vagy táncprodukciót, hanem adottságo-
kat és képességeket vizsgál.

A pontos időbeosztásról minden jelentkező személyre 
szóló tájékoztatást kap.
A klasszikus balett szakirány alkalmassági felvételi 
vizsga tartalmi elemei: 

▪ I. (alkalmassági) forduló: alkati adottságok (ará-
nyos test, tartás), a klasszikus balett táncmű-
vésszel szemben támasztott esztétikai elvárások-
nak való megfelelés,

▪ II. (alkalmassági) forduló: a klasszikus balett 
táncművész teljes pályán való technikai és fizio-
lógiai terhelhetőségnek való megfelelés: tágság, 
hajlékonyság, rugalmasság, ritmusérzék fizikai 
kontaktussal járó vizsgálata balettmester közre-
működésével,

▪ III. (szakmai gyakorlat) forduló: mozgásfelfo-
gó-képesség, koordinációs-készség, művészi 
hajlam vizsgálata előtáncolt mozdulatsor vissza-
ismétlése által,

▪ általános zenei kompetenciák felmérése (hallás, 
ritmus) zongorakísérő vagy gimnáziumi ének-ze-
ne tanár közreműködésével

▪ kommunikációs és társas kompetenciák felméré-
se az MTE Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégi-
um pedagógusa által,

▪ stressz tűrőképesség vizsgálata iskolapszicholó-
gus közreműködésével.

A felvételt nyert jelentkezők idegrendszeri fejlettségi 
vizsgálaton vesznek részt a szakmai tanulmányok 
megkezdése előtt. 

Felvilágosítás a táncművész szakkal kapcsolatban 
Gönczi Renáta tanulmányi előadótól kérhető 
telefonon: +36 1 273 3449 vagy +36 20 383 5761, 
illetve e-mail-ben: gonczi.renata@mte.eu

Elsősorban azok a lányok és fiúk jelentkezhetnek, akik a 2020/21-es tanévben 
fejezik be az általános iskola 4. osztályát és nem idősebbek 12 évesnél. 


