
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

FOTOGRÁFIA ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton a felvételi vizsgák 
időpontjáról és a technikai tudnivalókról! 

 

FELVÉTELI MENETE 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

Kötelező mellékletek: 

1. Portfólió (PDF prezentáció formátumban, a projekt leírások beillesztésével) 

2. Motivációs levél (PDF fájl) 

3. Kötelező felvételi feladat (PDF fájl) 

4. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt tudja 

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

5. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum. (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!) Kérjük, hogy digitális 

formában töltse fel (szkennelt vagy befotózott verzió is megfelelő, amennyiben minden adat 

jól olvasható). 

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


  

 

 

1. Portfólió 

 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF prezentáció (ha ez nem megoldható PPT, vagy PPTX) 

 Méret: 1920 pixel * 1080 pixel (16:9; fekvő formátum) 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_portfolio_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_portfolio_FOT0001_fotografia_ba 

Portfólió felépítése:  

A portfólió első oldalán szerepeljen a „Portfólió” kifejezés, a Hallgató neve és a felvételi kódszáma. 

Kérjük, hogy a portfólión belül a külön sorozatokhoz készítsen rövid leírást. Legyen benne a 

sorozat címe, és hogy milyen célból készültek a fotók. Továbbá tüntesse fel az iskolája, valamint a 

konzulense nevét, ha a képek iskolai feladatra készültek. Ha voltak segítői, kérjük, sorolja fel a 

munkában résztvevők nevét is. 

2. Motivációs levél 

 

Kérjük, hogy mellékeljen egy rövid leírást, melyben részletezi a fotográfiával kapcsolatos 

kötődéseit, célkitűzéseit. 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF fájl (ha ez nem megoldható DOC, vagy DOCX) 

 Terjedelem: 1000-1500 karakter. 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_motivacios_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_motivacios_FOT0001_fotografia_ba 

A motivációs levél fejlécében szerepeljen a Hallgató neve és a felvételi kódszáma.



  

 

Kérdések, amiket jó, ha a levél megválaszol: 

 Miért szeretne fotográfus lenni? 

 Miért jelentkezett hozzánk? 

 Milyen szakterület érdekli? 

 Melyik specializációt választaná? 

 Van olyan fotográfus alkotó, akinek a munkássága különösen inspirálja? 

3. Kötelező felvételi feladat 

Téma: „Krízis” 

Műfaj: Szabadon értelmezett fotósorozat. Valós vagy fiktív történet, megrendezett vagy 

dokumentarista fotográfiai ábrázolása. 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF prezentáció (ha ez nem megoldható PPT, vagy PPTX) 

 Méret: 1920 pixel * 1080 pixel (16:9; fekvő formátum) 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_portfolio_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_felveteli_feladat_FOT0001_fotografia_ba 

Felvételi feladat PDF fájl kötelező elemei:  

A dokumentum első oldalán szerepeljen a „Felvételi feladat” kifejezés, a Hallgató neve és a 

felvételi kódszáma. 

Feladat leírás: Maximum 1500 karakter terjedelemben írja le, hogy mi volt az elképzelése, hogyan 

gondolkodott, miért ezt a képi megformálást választotta. 

Fotósorozat minimum 6 maximum 12 kép terjedelemben (színes vagy fekete-fehér képek). 

Az elbírálás szempontjai: 

 a téma értelmezése, személyes megközelítése 

 a témához kapcsolódó vizuális lehetőségek átgondolása, megfelelő alkalmazása 

 a feladat kivitelezésének technikai színvonala  

 a képi megformálás (a felhasznált formai eszközök és az értelmezés koherenciája)



  

 

 

Értékelés:  

A kiadott feladat(ok) alapján: Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

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 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

Feladatkiadás időpontja: Az első forduló kiértékelésével egyidőben! 

A Gyakorlati vizsga teljesítéséhez szüksége lesz a következőkre: 

 számítógép vagy notebook webkamerával és mikrofonnal 

 internet kapcsolat 

 digitális fényképezőgép 

 a képek letöltéséhez szükséges eszközök 

  

Kreatív feladat 

 

Kérjük, hogy a kreatív feladat teljesítéséhez készítse elő digitális fényképezőgépét és a képek 

letöltéséhez szükséges eszközöket!  

Három különböző típusú fotográfiai feladat közül választhat majd. A három megadott téma közül 

egyet választva kell majd készítenie, minimum 6, maximum 12 képből álló fotó etűdöt, sorozatot, 

riportot, reklámot, fotó illusztrációt.  

Számítógépes utómunkára nem lesz lehetőség a feladat során! 

A feladat befejezésekor a képeket az Egyetem által megadott tárhelyre kell feltölteni!



  

 

 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: JPG képek 

 Méret: eredeti méret 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_portfolio_felvételi kód_szak neve_képzési szint_képszám Pl. 

kiss_adam_gyakorlati_feladat_FOT0001_01 

A fotók metaadatait a feltöltést követően ellenőrizzük. A képek csak egy kamerával készülhetnek, 

és a készítésük ideje csak a gyakorlati feladat intervallumába eshet. Javasoljuk, hogy a 

fényképezőgépen állítsátok be a kép típusát JPG-re, és ezeket a nyers a képeket töltsétek fel a 

tárhelyre. 

Kötelező melléklet: 

Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt tudja letölteni: 

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

3. FORDULÓ: SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

A beszélgetés során röviden be kell mutatnia a portfólió anyagát és a felvételi során készített 

munkáit. Beszélnie kell egy munkáról/alkotóról, ami/aki leginkább inspirálta, illetve amiből/akitől 

sokat tanult. 

Ezt követően a felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek majd fel, melyek a felkészültségét 

és érdeklődését fogják vizsgálni. 

A beszélgetés időtartama várhatóan: 10-15 perc. 

Természetesen igyekszünk tartani az ütemezést, de az előzetes tapasztalatok alapján a 

beszélgetések időbeosztása csúszhat, így kérjük készüljön fel egy hosszabb napra! 

Megjegyzés mindhárom fordulóhoz: 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, milyen 

platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk tájékoztatást.

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


  

 

 

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! 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 
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