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2021. évi általános felvételi eljárás 

 

Kötelező tárgyak HANGSZERES és ÉNEKES előadó-művészet 
alapképzési és osztatlan tanárképzési szakok esetében 

 

SZOLFÉZS – ZENEELMÉLET: 

A FELVÉTELI VIZSGA CSAK SZÓBELI RÉSZT TARTALMAZ.  

Feladatok: 

• Hangközök, hármas- és négyeshangzatok felismerése 
• Lapról éneklés 
• Elméleti ismeretek számonkérése rövid kérdések formájában (dúr és moll hangnemek, 

modális sorok, fő funkciók és a hozzájuk tartozó leggyakoribb harmóniák megnevezése, 
alterált akkordok felépítése stb.) 

• Harmóniák felismerése hallás után egy klasszikus harmóniasorban 

 

KÖTELEZŐ ZONGORA: 

A kötelező zongora alkalmassági vizsga a 2021. évi általános eljárásban 
nem kerül megszervezésre. 

 

Videókonferencia lebonyolítására vonatkozó szabályok: 

1. A videókonferencia keretében megtartott felvételi vizsgák hivatalos és egyetlen platformja a 
GOOGLE MEET online alkalmazás 

2. Az alkalmazás használatához szükséges Google felhasználói fiókkal rendelkezni, tehát 
minden jelentkezőnek gondoskodnia kell arról, hogy elérhető legyen ezen a felületen (Gmail-
es e-mail cím) 

3. Kizárólag a főtárgy felvételi vizsgán legalább 150 pontot elért jelentkezők vesznek részt 
online alkalmassági vizsgán. 

4. A kötelező tárgyak alkalmassági vizsgája minden esetben a főtárgy felvételi vizsgát követő 
napon kerül megszervezésre. (a vizsganapok megtalálhatók a honlapon) 
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5. A személyes jelenléttel, valamint videófelvétellel főtárgy felvételi vizsgázók esetében 
egyaránt a főtárgy felvételi vizsga napjának végén, a legalább 150 pontot elért jelentkezők 
a felvi.hu-n megadott e-mail címükre kapják meg a videókonferencia rájuk vonatkozó 
másnapi időpontját. 

6. Ugyanakkor fontos, hogy a folyamatos vizsgáztatás és az esetleges technikai hibák miatt a 
kezdési időpont minden felvételiző esetében egységes lesz, ezt szintén tartalmazni fogja a 
kiküldött e-mail. 

7. Az érintett jelentkezőknek biztosítaniuk kell a videókonferencia lebonyolításához szükséges 
technikai feltételeket (asztali számítógép/laptop, szélessávú internetelérés, íróasztal, szék és 
lehetőségek szerinti üres szoba)  

8. Az előre közölt kezdési időpontban a jelentkezőnek GMAIL fiókjában belépve szükséges 
várni a kijelölt felvételi vizsgabizottság videókonferencia felkérését. (ezt a jelentkező e-
mailben kapja meg, az előzetesen megadott Gmail! címére) 

9. A jelentkezőnek kötelezően igazolnia kell személyazonosságát a videókonferencia elején 
személyigazolványának jól olvasható felmutatásával 

10. Fejhallgató, headset, továbbá bármilyen egyéb segédeszköz - ami a felvételi vizsga 
szempontjából jogtalan előnyszerzésre alkalmas – használata tilos, ezt az illetékes felvételi 
vizsgabizottságnak jogában áll ellenőrizni (a jelentkező kamerájának elforgatását kérve) 

11. A videókonferencia keretein belül bonyolított felvételi vizsgákról felvétel készítése 
semmilyen formában nem engedélyezett (felvételt a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
sem készít) 

 

A jelentkező és/vagy a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hibáján kívül álló okok miatt 
sikertelen kapcsolatfelvétel esetén új időpont egyeztetésére kerülhet sor. 

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


