
Társhangszer tantárgyfelvételi kérelem/Secondary instrument 

request form 

kizárólag klasszikus hangszer főtárgyak, a barokk hangszer főtárgyak és magánének főtárgy 1x60 perc 

időtartamban való felvételére használható / only for classical instrumental main subjects, baroque main 

subjects and classical singing main subjects (one class, 60 minutes per week) 

Leadási határidő 2022. szeptember 12. / Submission deadline: 12 September 2022 (in 

person: Zoltán Borzi, Ligeti 003) 

 

…………………………………………………………….(NAME) 

kérem, hogy a 2022-2023-as tanév I. félévére a  

 

……………………………………………………………………………..tantárgyat (SUBJECT) 

 

……………………………………………………………………………….oktatóval (TEACHER) 

szíveskedjenek a NEPTUN-ban számomra felvenni. / I kindly ask you to register the subject for 

me in Neptun. 

A tantárgy felvételét engedélyezem: / Permission is given for the subject to be taken: 

 

    ……………………………………                                 …………………………………………….. 

  a tantárgyat meghirdető tanszék                                         a tantárgyat oktató tanár aláírása/ 

tanszéki csoportvezetőjének aláírása /   teacher of the subject 

head of sub-department 

 

Kelt: 2022 ……………………………..hó   …….nap 

Date: …………………………………………………. 

 
Tájékoztató / Information: 

 

- zongora főtárgyat társhangszerként kizárólag csembaló szakosok vehetnek fel / piano main 

subject is only allowed for harpsichord main subject students 

- zongorakíséretes főtárgy esetében zongorakíséret nem jár a társhangszer – főtárgyhoz / in case 
of a main subject that includes piano accompaniment, there is no piano accompaniment in ase of 
secondary instrument 



 
- zongora kötelező tantárgy felvételére nem használható / secondary piano (for non-pianists) is 

not available with this form 
 

- a társhangszer tantárgyat csak az adott hangszert főtárgyként oktató, közalkalmazott oktatónál 
lehet felvenni, amennyiben a tanár óraszámába belefér (az egyedi eseteket az oktatási 
rektorhelyettes külön bírálja el), kivéve barokk társhangszer / secondary instrument is only 
available if the teacher of the subject is a main subject teacher and has capacity regarding the 
number of lessons (in certain cases the Vice-President of Education may decide), except for 
baroque secondary instruments 
 

- az oktató kötelező óraszámán felüli, az oktató által elvállalt plusz társhangszer órákat az 

egyetemnek nem áll módjában kifizetni / teachers agreeing to secondary instrument lessons 

above their number of allowed lessons will not be compensated  

- a tantárgy nem vizsgaköteles / no compulsory exam 

- egyházzene-orgona szakos hallgatók orgona társhangszert nem vehetnek fel az orgona szak 
tanárainál / church music-organ students may not apply for organ as secondary instrument 
 

- az oktatási rektorhelyettesnek joga van felülbírálni és elutasítani a szabályzatnak nem 
megfelelően leadott kérelmet / the vice president of education at the Liszt Academy may 
overrule and reject insufficient requests 
 

- A tantárgyfelvételi időszakot követően leadott tárgyfelvételi lapot nem áll módunkban elfogadni 
és a hallgatónak a tárgyat felvenni. / request forms submitted after subject registration period 
will be rejected 


