A hallgatók teendői a diplomakoncertjükkel kapcsolatban
(a diplomahangversenyekre, doktori koncertekre vonatkozó általános szabályokról, és a hallgatók koncertekkel kapcsolatos teendőiről
szóló 17/2019. (IX.24.) rektori utasítás alapján)
Sor- Határidő
sz.

Teendő

Hol kell teljesíteni?
Hová kell küldeni?

Mit kell leadni vagy megküldeni?

Megjegyzés

Szabályozás

1.

előzetesen
meghatározott, a
honlapon közzétett időszakban
(általában szept.okt. közepe)

MA diplomázók (kivéve
karmester, karvezetés,
orgona, zeneszerzés és
opera szakos hallgatók)
egyénileg történő előzetes időpontfoglalása

Személyesen a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési
Osztályán, a Ligeti György épület
fszt. 9-es szobában, vagy a
diplomafoglalas@zeneakademia.hu
e-mail címen.

- a „Teremigénylő lap - MA
diplomakoncert számára” c.
dokumentum egyeztetése,
kitöltése.

Elmulasztás esetén az
Egyetem nem köteles a
félévben időpontot
biztosítani, a diplomakoncert csak a következő
félévben teljesíthető.

2. § (1)
2. § (4)
3. §.
4. §

2.

az 1. pont szerinti
előzetes
időpontfoglalástól
számított
legfeljebb 21
naptári napon
belül

A „Teremigénylő lap MA diplomakoncert
számára” és a hang- és
videofelvételre
vonatkozó
igénylőlapok
papíralapon történő
leadása MA
diplomázók részéről

a Teremigénylő lap - MA diplomakoncert
számára a Koncert- és
Rendezvényközpont Koordinációs és
Értékesítési Osztályára, az Igénylőlap
diplomakedvezmény igénybevételéhez és
a Megrendelőlap szcenikai és stúdiótechnikai szolgáltatások elvégzésére
igénylőlapok az AVISO-ba (Ligeti épület
II. emelet 209-es szoba).

- Teremigénylő lap - MA
diplomakoncert számára
- Igénylőlap diplomakedvezmény
igénybevételéhez
- Megrendelőlap szcenikai és
stúdiótechnikai szolgáltatások
elvégzésére c. kitöltött igénylőlapok papíralapon történő
leadása a szükséges aláírásokkal
együtt

A Teremigénylő lap
határidőben történő
visszajuttatását elmulasztó
hallgatók diplomakoncertidőpontját az Egyetem
jogosult törölni.

3. § (6)

3.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
90 nappal

MA, BA, osztatlan
diplomázók, DI
adatszolgáltatása a
diplomakoncert
adatairól

diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címre történő elküldéssel

- Az adatszolgáltatást
elmulasztóknál az Egyetem
jogosult törölni a foglalt
időpontot, és pótlólagos időpontot nem biztosít.
- Nem, hiányos, vagy késve
teljesítés esetén az Egyetem
nem garantálja a technikai
igények biztosítását, a megrendelt hang- és videofelvétel elkészítését, egyéb
szolgáltatások teljesítését

4. § (1)
6. § (1)
8. § (1)

a diplomakoncert
- tervezett műsorát,
- közreműködőit,
- - műsorszámainak hosszát és
hangszer-összeállításait
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4.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
90 nappal

MA, BA, osztatlan
diplomázók, DI
adatszolgáltatása
koncert technikai
igényeiről

diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címre történő elküldéssel

technikai igényeket:
lásd 3. pontnál
- igényelt hangszerhangolás
(csembaló esetén a kívánt
hangmagasság és temperatúra is),
- esetleges hangszerigény,
- színpad berendezés (székek,
kottapultok száma, besetzung stb)

5.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
90 nappal

MA diplomázók, DI
adatszolgáltatása a
koncert műsoráról

tanszékvezetőnek/szakcsoportvezetőnek, a diplomakoncert tervezett
és a tanulmányi előadónak (MA hallgató)/ műsorát
a DI vezetője és DI Titkársága ügyintézője
részére (DI hallgató) történő elküldéssel

6.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
90 nappal

MA diplomázók, DI
diplomahangverseny@zeneakademia.hu
adatszolgáltatása a
e-mail címre történő elküldéssel
koncert hang-, vagy
videofelvételi igényéről

7.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
90 nappal

MA, BA, osztatlan
diplomázók, DI
hallgatók - ingyenes
felszereltségen és
szolgáltatásokon felüli
esetleges többletigények kérelmezése

8.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
60 nappal

MA, BA, osztatlan
diplomázók, DI
hallgatók
adatszolgáltatás a
koncertet érintő
esetleges változásról

Szabályozás
2. §
2. §
3. §
4. §
6. §
8. §

(13)
(14)
(5)
(1)
(1)
(1)

lásd 3. pontnál

4. § (1)
8. § (1)

megerősíteni és pontosítani a
koncertre vonatkozó hang-, és
videofelvételi igényeket

lásd 3. pontnál

2. §
3. §
4. §
8. §

diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címre történő elküldéssel

ingyenesen igénybe vehető
felszereltségen és
szolgáltatásokon felüli esetleges
többletigényeket

A többletigény biztosításával 2. § (14)
és költségével kapcsolatos
döntést, az azt követő 5
napon belül, de legkésőbb a
koncert előtt 45 naptári
nappal az AVISO közli a
kérelmezővel

diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címre és a tanszékvezetőnek/
szakcsoportvezetőnek, tanulmányi
előadónak (MA hallgató) / a DI vezetője
és DI Titkársága ügyintézője részére (DI
hallgató) történő elküldéssel

a 3., 4., 5. és 6. pontok szerinti
adatokat

lásd 3. pontnál

(10)
(4)
(1)
(1)

4. § (3)
6. § (2)
8. § (3)
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9.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
30 nappal

MA, BA, osztatlan
diplomázók, DI
hallgatók adatszolgáltatása a koncert
végleges műsoráról (a
honlapon való
megjelenéséhez)

diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címre és a tanszékvezetőnek/
szakcsoportvezetőnek, tanulmányi
előadónak (MA hallgató), a DI vezetője és
DI Titkársága ügyintézője részére (DI
hallgató) történő elküldéssel

a diplomakoncert végleges
műsorát és közreműködőit

4. § (6)
6. § (5)
8. § (6)

10.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
30 nappal

Nagyteremben és Solti
teremben diplomázók
jegyigényének jelzése

a Koncert- és Rendezvényközpont kijelölt
rendezvényszervezőjének történő
megküldéssel

hány belépőt szeretnének saját
meghívottaik számára.

2. § (16)

11.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
20 munkanappal

diplomakoncertről az
AVISO ingyenes hang-,
illetve kedvezményes
árú videofelvételének
megrendelése

diplomafoglalas@zeneakademia.hu és
diplomahangverseny@zeneakademia.hu
e-mail címekre történő elküldéssel

„Igénylőlap diplomakedvezmény
igénybevételéhez” című
igénylőlapot

12.

a kért időpont
további próbaidőpont
előtt legkésőbb
foglalása
21 naptári nappal

a diplomafoglalas@zeneakademia.hu email címen

próbaidőpont foglalása kisebb
teremben a berendezési és
hangszerigények megjelölésével

13.

az időpont előtt
legkésőbb 15
naptári nappal

koncert-időpont,
helyszíni főpróba,
további próba
lemondása

a diplomafoglalas@zeneakademia.hu email címen

diplomakoncert-időpont, helyszíni
főpróba, további próba
jogkövetkezmények nélküli
lemondása

14.

diplomakoncert
előtt legkésőbb
10 nappal

saját videofelvétel,
fényképfelvétel
engedélyeztetése

a Kommunikációs és Médiatartalmi
Igazgatóságtól engedélyt kérni a
kommunikacio@zeneakademia.hu
e-mail címen

a megadott formalevél szerint a
saját videofelvétel és/vagy
fényképfelvétel készítéséről szóló
engedélykérést

Az AVISO videofelvétel
2. § (10)
készítését kapacitás
1. sz.
függvényében az igények
melléklet
érkezési sorrendjében
biztosítja a hallgatók részére
(legkésőbb a koncert előtt 15
nappal köteles jelezni, ha a
kért feltételeket bármely
okból mégsem tudja vállalni)
2. § (7)

Határidőn túli lemondás
esetén az Egyetem nem
biztosít új időpontot.

2. § (8)

2. § (11)
4. § (5)
8. § (5)
2. sz.
melléklet
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