
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

KÉPALKOTÁS ALAPSZAK - 

 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA SZAKIRÁNY 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk az online pótfelvételi vizsgák 
időpontjáról a felvételi vizsgák feladatairól és az ehhez kapcsolódó technikai tudnivalókról. 

Az értesítéseket a jelentkezési időszak lezártával elektronikus úton továbbítjuk a 
felvételizőknek. 

 

PÓTFELVÉTELI MENETE 

ALKALMASSÁGI VIZSGA ÉS GYAKORLATI VIZSGA 

Az alkalmassági vizsgára és a gyakorlati vizsgára kért munkákat, anyagokat és 

dokumentumokat egyszerre, egy időben kell feltölteni az egyetem CooSpace 

tárhelyére a későbbiekben megadott feltöltési időszakban. A Felvételi Bizottság a 

gyakorlati vizsgára feltöltött anyagokat csak abban az esetben fogja értékelni, ha a 

felvételiző „megfelelt” értékelést kap az alkalmassági vizsgán. A Szóbeli 

beszélgetésen való részvételnek is ez a feltétele, ez a vizsgafeladat a gyakorlati 

vizsga része. 

 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Bemutatkozó kisfilm és dokumentumok beadása 

Felvételi követelmények: 

1. egy önreflexiós, kreatív módon, saját magát bemutató mozgóképes önportrét.  

a. a felvételiző maga készítse a bemutatkozó kisfilmet (A filmet zárt (jelszóval 

védett) YouTube vagy Vimeo linken kérjük elküldeni.) 

b. a kisfilmben a készítő egyszer látszódhat 

c. hossz: 2 perc, maximum 3 perc 

d. felvételi technika: kamera vagy eszköz híján okos telefon 

e. minőség: Full HD - MP4-es kiterjesztésben 



  

 

2. önéletrajzot (maximum 1 oldal) 

3. motivációs levelet (maximum 1oldal). 

4. Nyilatkozat, hogy a beadott munka a saját, önálló alkotása. A nyilatkozatot itt tudja 

letölteni: https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga 

5. A felvételizőnek mellékelnie kell a felvételi eljárás befizetéséről szóló bizonylatot is. 

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután megkapta e-mailes 

tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott egyedi személyi kódja. A levél 

megérkezéséig türelmét kérjük!) 

 

A teljes anyag mérete az 1. fordulóban, beleértve a kötelező mellékleteket is, ne haladja 

meg a 30 MB-t. 

 

Értékelés a feltöltött anyagok alapján: Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján: 2020. augusztus 13. 13.00 órától 

A felvételi vizsga 1. fordulóját követően a személyi kódja alapján, kizárólag a honlapon 

tájékozódhat arról, hogy továbbjutott-e a következő fordulóra (megfelelt/nem felelt meg). 

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

Kreatív felvételi vizsga + felvételi beszélgetés 

 

 A szóbeli felvételi reggelén minden felvételiző, adott időpontban megtekint, egy, a 

felvételi bizottság által kijelölt rövidfilmet. A pontos feladatkiírás az egyetem CooSpace 

felületén lesz elérhető. 

 Ezt követően egy előre megbeszélt sorrend szerint a felvételi bizottság egyenként 

szólítja a felvételizőket és a látottakról, valamint a film- és társművészetekről tesz fel 

kérdéseket. Klasszikus - és kortársművészetekről egyaránt. (Érdemes felkészülni a 

filmművészet mellett irodalomból, zenéből, művészettörténetből és a képzőművészet 

minden ágából.) 

 A felvételizőnek a beszélgetés során lehetősége nyílik saját írásból egy oldalt felolvasni, 

vagy saját munkát: fotókat és /vagy korábban készített rövidfilmet (hosszabb film esetén 

részletet) youtube link segítségével bemutatni. 

 A bizottság a felvételi során a felvételiző kreativitását, általános műveltségét és nem 

utolsó sorban a filmkészítés iránti rátermettségét fogja megítélni. 

 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga


  

 

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre alkalmas, 

kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz szükséges. 

 

 

Ha a felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a Felvételi 

Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Csizmadi Péter DLA s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

