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FELVÉTELI 2021 

– táncos és próbavezető szak, klasszikus balett szakirány (Győr) – 

 
A táncos és próbavezető alapképzési szak klasszikus balett szakirányra jelentkezők felvételi 

vizsgája két részból áll: 

- alkalmassági felvételi: személyes jelenlét nélkül a lent leírtak szerint valósul meg.  

- gyakorlati vizsga: jelenléti keretek között valósul meg, amennyiben a járványügyi helyzet 

lehetővé teszi. 

 

I. Az alkalmasság elbírálásához elvégzendő feladatok 2021. április 30-ig:  
 
Egy e-mailt kell küldeni a tep.klb@mte.eu címre, 
 

a) amelynek mellékleteként kell megküldeni a jelentkező fényképes szakmai 
önéletrajzát és egy teljes alakos, szerkesztés nélküli fotóját, 
 

b) saját eszközzel, otthoni körülmények között készített, nyilvános videómegosztóra 
feltöltött felvétel URL címét (linkjét) az alábbi linken található gyakorlatsorról: 

 
https://drive.google.com/file/d/1Bd7pY-QCcr7sBpOEPQpdE57_sMFL7iNk/view?usp=sharing 
 

A felvételen a jelentkezőnek a gyakorlatot a felvételi kiírás szerinti, kötelező 
viseletben kell bemutatnia! Lányok: harisnya, balettdressz (ujjatlan vagy rövid ujjú), 
(balett) gyakorlócipő, konty. Fiúk: teljes balettdressz, vagy hosszú lábtrikó és testhez 
simuló trikó, gyakorlócipő. 

 

A felvételek elérhetőségét az adott tárhelyen a jelentkezőnek kell biztosítani az MTE részére 
a felvételi eljárás végéig – beleértve a fellebbezési határidőket is. Az MTE videóelérését 
2021. augusztus 21. és 30. között a jelentkező köteles megszüntetni. 
 
Figyelem! Az elkészült felvételekről a jelentkezőknek külön fizikai adathordozóra is kell saját 
másolatot készíteni és megőrizni a felvételi döntést követő fellebbezési határidő lejártáig!  
(Arra az esetre, ha a feltöltés során technikai hiba történik, a felvételt soron kívül pótolni 
lehessen!) 
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Segédlet a beküldendő videóanyagok felvételéhez 

A kamerát a felvételhez úgy kell beállítani, hogy egészalakos képet mutasson, a tánchoz 
igazodó optimális távolságból a lehetőségek szerint. 

 
1. A felvételt egy bemutatkozással kell kezdeni: név, életkor, jelenlegi iskola, 

balettmester neve.  
2. Bemutatkozást követően egész alakos szembe-, és egy profilos állást kérünk az alkat 

és a tartás megmutatásához.  
3. Ezt követően lehet megkezdeni a gyakorlatokat.  

 

 

Segédlet a videoanyag feltöltéséhez és megosztásához 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu 

1. Adja meg a videó rögzítésének dátumát. 
2. Adja meg a videó rögzítésének helyét. 
3. Adjon a videónak címet (ez kötelező amúgy is). 
4. Legyen leírás (szakmai elvárás). 
5. Videó kategóriájának megadása. 
6. Videó megjelenésének ütemezése (mikortól látható és mennyi ideig). 
7. Határozza meg a láthatóságát (adatvédelem) „Add meg azoknak az e-mail-címét, akikkel 
meg szeretnéd osztani a videódat, majd válaszd az OK lehetőséget.”  (Az utolsó pontnál 
szükséges olyan email címet megadni, ami az Egyetem megfelelő szakirányához 
kapcsolódik.) 

 

Figyelem!  

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az április 30-ig megküldött anyagok alapján 
alkalmasnak vagy nem alkalmasnak értékeli.  

2021. május 20-ig az alkalmassági vizsga eredményét a felvi.hu-n megadott e-mail 
címére kapja meg minden felvételiző. 

A nem alkalmas értékelés esetén a felvételiző pontszámot nem kap, számára a felvételi 
eljárás befejeződik.  

 Az alkalmasnak értékelt felvételizők egyúttal tájékoztatást kapnak a gyakorlati 
vizsgával kapcsolatos pontos tudnivalókról.  
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II. A gyakorlati vizsga a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően 
személyes jelenléttel az egyéni tájékoztató levél szerint, 2021. június 1-4. 
közötti időpontban kerül megrendezésre. 
 

A gyakorlati vizsga gyakorlatai: 

a) klasszikus balett gyakorlatok 
b) a felvételiző előre betanult, szabadon választott koreográfiájának bemutatása (max. 2 

perc) zenekísérettel /a saját koreográfiához a zenei kíséretet a felvételizőnek kell 
biztosítania saját, önálló adathordozón pl. mobiltelefon, a hangosítás megoldott/ 

A klasszikus balett és modern- és kortárstánc tréning során kötelező viselet: 
- lányok: testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, modern- és kortárstánc 

tréninghez zokni, 
- fiúk: hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, modern- és 

kortárstánc tréninghez zokni. 


