
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

MÉDIA DESIGN ALAPSZAK 

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

A FELVÉTELI MENETE 
 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Portfólió beadása 

 

1. PORTFÓLIÓ 

A beadott portfólió tartalma lehet: 

 Rajz fotódokumentációja, digitális kép (maximum 5 db),  

 hangművészeti alkotás,  

 videó,  

 komputer animáció (maximum 5 perc),  

 interaktív tárgyról és installációról készült dokumentáció (maximum 3 db),  

 internetes oldal/rendszer és/vagy szoftver (offline-online játék, alkalmazás).  

Kérünk, hogy a digitális állományokat a később megadott tárhelyre töltse fel! A 

teljes anyag mérete, beleértve a kötelező mellékleteket is, ne haladja meg a 30 

MB-t.  

Állóképet és/vagy mozgóképet tartalmazó alkotások esetében elfogadunk nem 

listázott (nem nyilvános, csak a feltöltő által megadott elérési útvonal birtokában 

elérhető) youtube, vimeo és más, állókép megosztását lehetővé tevő oldalak 

linkjét. Más, egyéni tárhelyekre, weboldalakra mutató linkeket nem tudunk 

elfogadni. 

 



  

 

Kapcsolódó technikai és egyéb feltételek: 

 Digitális kép beküldése mindenképp ismert grafikai formátumban történjen 

[pl.: jpg, gif, png, bmp, tif, tga]. Figyeljen arra, hogy a digitális képek mérete 

egyenként ne legyen nagyobb 5MB-nál.  

 Hang, mozgókép beküldését ismert formátumokban kérjük (mov, wmv, mpeg 

4, mp3, wav, swf, stb.). Kérünk, hogy a beküldött anyagokhoz mellékeljen egy 

rövid technikai leírást. Fontos, hogy szükség esetén a fájl mellé mellékelje a 

szükséges kodekeket a lejátszáshoz.  

 Interaktív tárgy/installáció esetében a róluk készült dokumentációt (képet, 

mozgóképet) kérjük, hogy a fentebb leírt technikai paraméterek 

figyelembevételével készítse el.  

 Internetes oldal/rendszer esetében az URL címet is kérjük, de a feltöltött 

anyag mindenképp tartalmazza a teljes oldalszerkezetet. (Elkerülve azt, 

hogy az értékelés időpontjában az oldal esetleg nem elérhető).  

 Szoftver (játék, alkalmazás) esetén: kérjük, a szoftver futtatható verzióját a 

fájlrendszer mellé felírni, a működés - használati utasítás - leírásával, és min. 

3 db képernyőképpel - screen shot - kiegészítve.  
 

Kérjük, hogy rövid leírások formájában (művenként maximum 500 karakter, összesen 

maximum 3000 karakter) tájékoztassa a felvételi bizottságot a beadott munkák 

elkészítésének céljáról és az alkotói koncepcióról,. Ezt doc formátumban töltse fel a 

beadott munkák fájljai mellé.  

 

Kérjük, hogy a feltöltött fájlnevekben ne használjon ékezetes betűket! 

Kötelező mellékletek: 

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

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

2. Motivációs levél: kérjük, hogy mellékeljen egy rövid leírást, maximum egy 

oldalon, melyben a feladatra beadott munkáiról, a kiadott feladat megoldásáról 

fogalmazza meg gondolatait, indítékait. 

3. Kérjük, hogy nyújtson be egy rövid, 1 oldalas önéletrajzot. 

4. 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!) 

 

 

 

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


  

 

ÉRTÉKELÉS: 

A feltöltött anyagok 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 

A második fordulóba bejutott jelentkezők egy kreatív feladatot készítenek el.  

A kreatív feladat teljesítéséhez a személyes segítséget leszámítva bármilyen 

segédeszköz használata megengedett (pl. mobiltelefon, notebook, internet, 

kamera, stb.). A feladat végterméke elsősorban saját digitális eszközökkel készült 

kép, mozgókép, hang, alkalmazás de elfogadott a szabadkézi rajz, szöveg, tervrajz 

is. 

A kreatív feladat értékelésekor nem az alkalmazott technológiát, hanem az ötletet 

és a megvalósítás művészi minőségét értékeli a Felvételi Bizottság, így akár 

egyetlen tollal is lehet jó feladatmegoldásra törekedni.  

Olyan eszközök használatát javasoljuk, amelyeket már sokat használt és 

magabiztosan kezel, hiszen ezek a leginkább kézenfekvőek. 

Kötelező mellékletek: 

1. 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 Felvételi beszélgetés élő videokonferencia keretében történik, előre, időben 

közzétett, minden felvételiző esetében egyedi időbeosztás szerint. Kérjük, hogy a 

honlapon közzétett rá vonatkozó időpontban minden felvételiző jelentkezzen be a 

megadott internetes elérhetőségen a videokonferencia szobába és az ehhez 

elengedhetetlen technikával (mikrofon, videokamera) rendelkezzen és 

használatukat a beszélgetés idejére számítógépes rendszerében engedélyezze.  

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


  

 

A beszélgetésen lehetősége lesz a kiadott feladatokra beadott munkáit olyan 

munkákkal kiegészítve ismét prezentálni, amelyeket fontosnak tart képességei 

bemutatásához (pl. rajzok, printek, fotók, digitális reprodukciója, interaktív 

installáció dokumentációja, internetes oldal/rendszer dokumentációja, szoftver, 

játékalkalmazás dokumentációja stb.). Animációkat, filmeket vagy számítógépes 

grafikákat is elfogadunk, ezek bemutatására az online platform alkalmas lesz. A 

Felvételi Bizottság a kiadott feladatok megoldásáról és a felvételi során készített 

kreatív feladatról folytat beszélgetést a jelentkezővel. 

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

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. 

 

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

