1/2017. (III. 2.) Rektori utasítás
a Rendkívüli Tehetségek Képzőjének működéséről

PREAMBULUM
1. §
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rendkívüli Tehetségek
Képzője (a továbbiakban: RTK) működtetésének alapvető célja a már fiatal korban
megnyilvánuló kimagasló zenei tehetségek időben történő felkutatása, s az e tehetséggel
rendelkező gyermekek képességeinek kibontakoztatásához oly módon nyújtott segítség,
hogy zeneakadémiai tanulmányaik során művészi képességeik lehető legmagasabb fokára
jussanak és pályafutásuk során Alma Materüknek méltó hírét vigyék szerte a világban.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. §
(1) Az RTK-n
a) hegedű, gordonka és zongora szakon,
b) kivételes, egyedi esetben, a rektor engedélye alapján, az a) pont szerintiektől
eltérő, más hangszeres szakon is
szervezhető képzés.
(2) A jelen utasítás hatálya az RTK valamennyi tanulójára, valamint az őket oktató
tanárokra és a képzés lebonyolításában részt vevő foglalkoztatottakra terjed ki.
(3) A nem magyar anyanyelvű tanulók oktatását az Egyetem angol vagy magyar
nyelven biztosítja.
(4) Az RTK tanulója és az Egyetem között tanulói jogviszony nem jön létre. Az
Egyetem a tanulót nyilvántartásba veszi.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
3. §
(1) Az RTK-ra a jelentkezési határidő napján legalább 10. életévét, legfeljebb 15.
életévét betöltött, középiskolai tanulmányait még meg nem kezdett tanuló
jelentkezhet. Kivételes méltányosságból a rektor engedélyezheti 10. életévét még
be nem töltött tanuló jelentkezését is.
(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakra csak a rektor engedélye alapján
fogadható el jelentkezés, továbbá ilyen szakra csak az a jelentkező vehető fel,
akinek felvételével az RTK valamennyi oktatója egyetért.
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(3) Tanszaki ajánlás alapján jelentkezhet az RTK-ra a Bartók Béla Zeneművészeti és
Hangszerészképző Szakgimnázium (a továbbiakban: Bartók Konzervatórium) 15.
életévét már betöltött tanulója is. 15. életévét betöltött jelentkező csak akkor
vehető fel az RTK-ra, ha felvételét a rektor engedélyezi és az RTK valamennyi
oktatója egyhangúlag támogatja.
(4) A jelen utasítás 1. sz. mellékletét képező jelentkezési lapot a jelentkezésre szóló
— az Egyetem honlapján közölt — felhívás alapján, az abban megjelölt módon kell
az Egyetem címére megküldeni.
(5) A jelentkező főtárgyból és hallásgyakorlatból tesz felvételi vizsgát.
(6) A felvételi vizsgabizottság az Egyetem rektora által felkért oktatókból áll.
(7) A felvételi vizsga a képzés kötelező tantárgyai tekintetében szintfelmérőnek is
minősül, amely alapján a felvett tanulókat a tudásszintjüknek megfelelő
évfolyamra/csoportba osztják be.
(8) A felvett jelentkezők tanulói státusza — a felvételi vizsgabizottság döntése alapján
— rendes vagy próbaéves státusz lehet.
(9) A jelentkezőt a felvételi döntésről az (5) bekezdés szerinti vizsgát követő 15
napon belül az Oktatási és Tanulmányi Osztály vezetője értesíti ki.
(10) A felvételi döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

AZ RTK-N FOLYÓ KÉPZÉS
4. §
(1) A képzéssel kapcsolatos szakmai kérdésekben az érintett tanszékvezetők — rektor
által vezetett — testülete dönt. A testület ülésein a rektor döntése alapján, a
képzésben meghatározó szerepet játszó, tapasztalt oktatók is részt vesznek.
(2) A képzés tantervét és tantárgyi programjait az (1) bekezdés szerinti testület
hagyja jóvá. A tanterv kötelező és választható tantárgyakból épül fel. Választható
tantárgy(ak) felvételére a tanuló nem kötelezhető.
(3) A próbaéves státuszú tanulónak a képzés első tanévének végén tett főtárgyi
vizsgája, továbbá a rendes státuszú tanulónak a képzés második tanévének végén
tett főtárgyi vizsgája szűrővizsgának minősül, amelynek alapján az (1) bekezdés
szerinti testület dönt arról, hogy a tanuló folytathatja-e tanulmányait az RTK-n.
(4) Az oktatott tantárgyakból a tanuló elért teljesítményét ötfokozatú érdemjeggyel
kell értékelni.
(5) Az a tanuló, aki
– főtárgyi vizsgán közepes (3), vagy annál gyengébb eredményt ér el, illetve
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– bármely egyéb zenei tantárgyból két egymást követő féléven keresztül
elégséges (2) osztályzatot szerez,
tanulmányait az RTK-n nem folytathatja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti döntést tartalmazó határozatot az Oktatási és Tanulmányi
Osztály készíti elő, s a rektor adja ki. A határozat ellen jogorvoslatnak helye
nincs.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
(1) A képzés során teljesített tantárgyakat, azok tanulmányi és vizsgaeredményeit a
tanulmányi könyv tartalmazza. A tanulmányi könyvet az Oktatási és Tanulmányi
Osztály adja ki.
(2) A képzés tanterve a jelen utasítás 2. sz. mellékletét képezi.
(3) A jelen utasítás 2017. március 2. napján lép hatályba. Ezzel egy időben az e
tárgyban kiadott valamennyi korábbi szabályozás hatályát veszti.
A jelen utasítást a 4. § (1) bekezdése szerinti testület egyetértésével adom ki.

Budapest, 2017. március 2.

Dr. Vigh Andrea s.k.
rektor
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1. sz. melléklet az 1/2017. (III. 2.) Rektori utasításhoz

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Rendkívüli Tehetségek Képzője

FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP
1.

A jelentkező neve:…………………………….......………………………………............................
Születési helye, ideje: ……………………………… …..……....év……….……….hó..…….nap
Lakcíme: …………………………..……..…………….........................….………………………...
Értesítési címe (ha a lakcímtől eltér):………………………………………………………………..
E-mail címe:…………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:……………………………………………….............................................................

2.

Anyanyelve:….…………………………….......................................................................................
Állampolgársága:……...…………………………………………………………………………….

3.

Édesanyja születési neve:……………………….…………………………………………………...
Édesapja neve:…………………...…………………………………………………………………..

4.

Melyik szakra jelentkezik (aláhúzandó):

5.

Eddigi zenei tanulmányai:

hegedű

gordonka

zongora

intézmény(ek) neve: ………………………………………..……………………………………….
főtárgy tanár(ok) neve:………………………………………………………………………………
Hány éve tanul zenét? ……………………..
6.

Közismereti tanulmányai:
általános iskola/középiskola neve, címe:…........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
jelenlegi évfolyama (osztálya):…………………….

Felvételem esetén ……………………………………………... tanárnál szeretnék tanulni.

Budapest, 20………………………………….….

…..…..………………………………………..
a jelentkező aláírása

Alulírott szülő (törvényes képviselő) a felügyeletem alatt álló fenti személy jelentkezését
megerősítem. Kijelentem, hogy a Rendkívüli Tehetségek Képzője szabályait teljes körűen
megismertem, azok jelentkező általi betartásáért felelősséget, kötelezettséget vállalok.

Budapest, 20………………………………….

………………………………………………..
a szülő (törvényes képviselő) aláírása
1

A felvételi jelentkezési laphoz csatolandó:







2 db igazolványkép
Önéletrajz
Személyazonosító igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat másolata
Az általános iskola/középiskola és a zeneiskola igazgatójának véleménye
Az előző tanévvégi közismereti (általános/középiskolai) és zenei (zeneiskolai)
bizonyítvány másolata
1 db, saját névre megcímzett, bélyeggel ellátott normál méretű boríték
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2. sz. melléklet az 1/2017. (III. 2.) Rektori utasításhoz

A Rendkívüli Tehetségek Képzőjének tanterve
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

3x60 perc
(a vonósoknál
ebből
1x60 perc
korrepetíció)

2x45 perc

2x45 perc

2x45 perc

2x45 perc

2x45 perc

2x45 perc

1x45 perc

1x45 perc

Zeneelmélet

1x45 perc

1x45 perc

2x45 perc

2x45 perc

Zeneirodalom

1x60 perc

1x60 perc

2x45 perc

2x45 perc

Kamarazene

1x60 perc

1x60 perc

1x60 perc

1x60 perc

Zongora
kötelező (csak
vonósoknak)

1x45 perc

1x45 perc

1x45 perc

1x45 perc

–

–

–

1 x 45 perc

Főtárgy

Szolfézs

Népzene
Választható
tantárgy*

* A kötelező tantárgyakon felül még 1 kamarazene óra vagy az adott tanévben az Rendkívüli Tehetségek Képzőjében meghirdetett más választható tantárgy is felvehető.

