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Főtárgy videófelvételekre vonatkozó szabályok – 2021A 

A feltöltött videók linkjeinek beküldésére  
2021. június 11. 23:59 –ig van lehetőség! 

A jelentkezőnek videófelvételt a honlapon található főtárgy felvételi 
követelmények minden eleméről szükséges készítenie! 

Technikai követelmények: 

1. Az elkészült videók kizárólag a Youtube és Google Drive felületére tölthetők fel, más 
szolgáltatás használata nem engedélyezett 

2. A videófájlok formátuma nincs meghatározva, de törekedni kell az elérhető legjobb 
minőségű felvétel feltöltésére (ugyanakkor a felvételek technikai minősége az értékelést 
érdemben nem befolyásolja) 

3. A fájl nevében egyértelműen szerepelnie kell a mű címének és a jelentkező nevének (pl.: 
haydn_esz_dúr_trombita_verseny_1_tétel_minta_oszkár) 

4. Youtube feltöltés és megosztás esetén az alábbi oldalon található segédletet: 
https://support.google.com/youtube/topic/16547?hl=hu&ref_topic=9257610 

5. Google Drive feltöltés és megosztás esetén az alábbi oldalon található segédletet: 
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=hu 

6. Mindkét esetben a feltöltött videók linkjét kell elküldeni a felveteli@music.unideb.hu email 
címre 

7. Az emailben kötelező adatként fel kell tüntetni a jelentkező nevét, szem.ig. számát, születési 
helyét és idejét, valamint a jelentkezésben szereplő összes képzés nevét szakiránnyal 
együtt az alábbi módon: 

Név:  

Szem. ig. száma:  

Születési hely, idő:  

Szak/szakirány:  

8. A jelentkezőnek a videók megosztását 2021. augusztus 15-ig kell megtartani 

A feltöltéssel kapcsolatban technikai segítség a kallo.daniel@music.unideb.hu címen kérhető. 
(Kérjük, csak abban esetben írjanak emailt, ha a megadott segédletekben nem található meg az 
információ!) 
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Formai követelmények: 

1. A felvétel elején a jelentkezőnek kötelezően igazolnia kell magát személyigazolványának 
jól látható felmutatásával, majd jól érthetően be kell mutatkoznia és el kell mondania a 
felvételen hallható mű információit (szerző, mű címe, tételszám (amennyiben van)) 

2. Az adott művet folyamatában, szerkesztés nélkül kell rögzíteni, annak vágása, képi/hangi 
utómunkája szigorúan tilos! 

3. A felvételen a kamerával szemben tilos bármilyen fény vagy világítás elhelyezése 

4. Amennyiben a mű több tételes, a 2. pontban leírtak az adott tételre vonatkoznak, tehát a 
tételek között engedélyezett a szünet, de külön felvételen nem rögzíthetők 

5. Az egyes műveket ugyanakkor külön felvételen kell rögzíteni, egy felvételen nem szerepelhet 
több mű 

6. A felvételt egész alakos formában kell elkészíteni, amin a jelentkező – hangszeres 
jelentkező esetén hangszerrel együtt - jól látszik, továbbá adott esetben egyértelművé tehető a 
kotta nélküli játéknak való megfelelés 

7. Zongora szakirányos jelentkezők esetében annyi különbséggel, hogy a felvételt oldal 
irányból kell elkészíteni, ügyelve arra, hogy a jelentkező keze és pedálhasználata is jól látható 
legyen 

8. A Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés tanszékhez tartozó képzések esetén, amennyiben 
szólóének kerül rögzítésre, a jelentkező fennállva adja elő a művet 

9. A feltöltött videófelvételek lejátszhatóságát, továbbá a megosztási beállításokat a 
jelentkezőnek kötelessége ellenőrizni a választott felületen (Youtube vagy Google Drive) 

10. A már feltöltött felvételek cseréje, azok módosítása nem engedélyezett 

 

A feltöltött felvételek jelen szabályoknak való megfelelését a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar jogosult elbírálni. A fenti határidő után megosztott felvételeket az 

intézménynek nem áll módjában figyelembe venni. 

 

Debrecen, 2021. május 14.       Dr. Lakatos Péter s.k. 
          dékán  


