
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

ANIMÁCIÓ ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 

időpontjáról és a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI MENETE 

 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Portfólió és kötelező feladat beadása 

 

1. PORTFÓLIÓ 

 

A portfólió a jelentkező eddigi munkáiból készült válogatást tartalmazza. Az 

alkotások műfajukat tekintve a vizuális művészetek bármely területéhez 

kapcsolódhatnak. (pl: tanulmányrajz, grafika, képregény, képes forgatókönyv, 

figuraterv, látványterv, animáció, animált mozgáspróba, festmény, fotó, plasztika, 

installáció, mozgókép stb.)  

Minden munkát digitálisan, jól átlátható mapparendszerbe foglalva, általánosan 

használt formátumokban kérünk feltölteni. (állókép esetén: jpg, png, mozgókép 

esetén: mp4, mov, mpeg). A manuális technikákkal készült alkotásokról fotó vagy 

szkennelt kép nyújtandó be. Az teljes anyag mérete, beleértve a kötelező 

mellékleteket is, ne haladja meg a 30 MB-t. 

Mozgóképes alkotások esetében elfogadunk youtube vagy vimeo linket is. Más, 

egyéni tárhelyekre, weboldalakra mutató linkeket nem tudunk elfogadni! 



  

 

2. KÖTELEZŐ FELADAT 

 

Készítsen egy rövid történetet elmesélő képsorozatot vagy képregényt, szabadon 

választott témában és technikával. Kérjük, mellékeljen hozzá figura- és 

látványterveket, illetve rövid, pár soros koncepció-leírást. A rajzok készülhetnek 

manuális vagy digitális eljárással. A sorozat képei beadhatók nagyobb oldalakra 

komponálva, különálló, sorszámozott képsorozatként vagy képernyőre optimalizált 

pdf fájlba fűzve. 

Kötelező mellékletek: 

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

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

2. Fényképes motivációs levél maximum egy oldal terjedelemben, melyben 

ismerteti jelentkezésének hátterét, szakválasztásának indokát és eddigi 

szakmai tapasztalatait. 

3. 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!) 

 

Értékelés: 

A feltöltött anyagok alapján: Megfelelt / Nem felelt meg 

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). 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

Animációs műfajú produkció tervezéséhez kapcsolódó kreatív, szakmai feladat. A 

feladat elkészítéséhez bármilyen szabadkézi vagy digitális technika használható. 

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


  

 

 

3. FORDULÓ: SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

A beszélgetésen a Felvételi Bizottság a portfólióról és a korábban beadott szakmai 

feladatokról folytat beszélgetést a jelentkezővel. Szó esik továbbá a jelentkező 

személyes szakmai motivációjáról valamint jövőbeli szakmai elképzeléseiről is. 

Lehetőség lesz korábban beadott munkáit további olyan alkotásokkal kiegészíteni, 

amelyeket fontosnak tart képességei bemutatásához.  

 

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 1/273-2419 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

