
ELTE BTK PÓTFELVÉTELI 2020. – ALAPKÉPZÉS 
 

 
 FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY – ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
A zenekultúra gyakorlati vizsga online vizsga formájában valósul meg 
(videófelvételekkel) 2020.08.17-én.  
 
Felvételi követelményként a jelentkezőnek az alábbi videófelvételeket szükséges küldenie 
music@btk.elte.hu e-mail címre, kizárólag 2020.08.17-én 10:00-ig! Kérjük, csak a megadott 
időpontban küldjék felvételi anyagaikat! 
 
 - Zongora vagy egyéb hangszer: 1 zongoradarab, illetve (amennyiben ez valamilyen, alapos okból nem 
megoldható) 1 más hangszeres darab előadása. 
 
 - Magánének / népzene: a felvi.hu oldalon közölt anyagból 1 népdal (több versszak esetében az első 
versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, valamint 1 zongorakíséretes műdal előadása (ha nem 
megoldható a zongorakíséret, újabb 1 népdal éneklése a fentebb jelölt módon). 
 
 - Zeneelmélet-szolfézs: összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) lejátszása zongorán, legfeljebb 2# - 
2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban; továbbá 1 választott 
személvény (lehetőleg szolmizált) eléneklése a Bach példatár 1. kötetéből (szerk.: L. Hegyi Erzsébet). 
 
Írásbeli beszámoló az alábbi témakörökben: 
 
 - Zeneirodalmi tájékozottság: a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és munkássága 
(röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások kiemelésével). 
 
 - Szakmai motivációs levél: a művészetközvetítő ismeretek tanulására irányuló szakmai motiváltság 
rövid bemutatása, saját fotót is tartalmazó elektronikus dokumentumban. 
 
A music@btk.elte.hu e-mail címre küldött levélben tehetik fel a gyakorlati vizsga részeivel (elküldendő 
videófelvétel, írásbeli beszámoló) kapcsolatos kérdéseiket. 
 

A jelen körülményekre tekintettel a felvételi vizsgadíj befizetését banki utalással intézheti, az 
alábbi adatokkal. 

Kérjük, pontosan és hiánytalanul töltse ki a megfelelő mezőket az utalás során: 

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kedvezményezett bankszámla száma: 

belföldről: 10032000-01426201-00000000 

külföldről: 

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000 

SZAK  A VIZSGA TÍPUSA  A VIZSGA 
IDŐPONTJA  

A VIZSGA 
HELYSZÍNE  

zenekultúra BA  gyakorlati  2020. augusztus 17. 
10:00 óra  

Videófelvételek 
megküldésével valósul 
meg (online módon)  



SWIFT: MANEHUHB 

BIC: HUSTHUHB 

Közlemény: BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050 szak neve 

Abban az esetben, ha a „Közlemény” rovatba nem fér ki a fenti adatsor, kérjük a megadott sort „BTK 
Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050” semmiképpen ne rövidítse le, illetve abból ne 
hagyjon ki karaktert, helyette a szak nevét rövidítse és írjon be annyi betűt, amennyit a rendszer 
megenged. 

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a gyakorlati vizsga különeljárási díjának (4000Ft) befizetése, és a befizetés 
teljesítéséről szóló tranzakciós igazolás, vagy egyéb, bank által megküldött igazoló dokumentum, űrlap 
megküldése a fenti dokumentumokkal egyidejűleg szintén kritérium, tehát ennek hiányában a 
beküldött dokumentumok nem kerülnek elbírálásra, a befizetés elmulasztása a felvételi eljárásból való 
kizárást vonja maga után. 

 


