
 

 

 

 

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ ALAPSZAK  

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztazót küldünk a felvételi vizsgák időpontjáról 
és helyszínéről postai és elektronikus úton is.  

A gyakorlati vizsga három vizsgarészből áll (II. forduló 1.,2. és III. forduló), melyek eltérő 

időpontokban lesznek. 

I. FORDULÓ: alkalmassági vizsga 

Bemutatkozó film beadása 

A leadott anyag Téged mutasson be min. 2 – max. 3 percben. 

A feladat felméri érdeklődésed, egyéniséged, képi látásmódod, vizuális kultúrád és 
elsősorban kreativitásod. A Felvételi Bizottság tisztában van azzal, hogy mindenki más és 
más közegből jön, más és más előképzettséggel, technikai tudással és felszereléssel 
rendelkezik, ezért az értékelés során a jelentkezők kreativitását, ötletgazdagságát, 
tehetségét, vizualitását, egyediségét vizsgálja. 

Benyújtandó mellékletek: 

 Nyilatkozat arról, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásaid. 

 Fényképes önéletrajz és motivációs levél. 

 Az alkalmassági vizsgadíj befizetéséről, vagy az átutalásról szóló igazolás. 

A filmet az alábbi formátumban kérjük behozni: 

 pendrive-ra mentett .mp4 vagy .mov formátum.  
(A pendrive az Egyetem tulajdonában marad.)  

A pendrive-on és a fájlok nevében is minden esetben szerepeljen a neved és a kódod. 



  

 

II. FORDULÓ: gyakorlati vizsga 

A II. forduló 2 külön vizsgarészből áll, melyek különböző vizsganapokra esnek!  

1. vizsgarész : Tesztírás, vetítés, esszéírás, gyakorlati feladat kiadása 

 Műveltségi teszt 

A regisztrációt követően 45 perc alatt egy írásbeli tesztet fogsz kitölteni.  
A teszt kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem szükséges, mobiltelefon, 
notebook és egyéb segédanyag használata tilos! 
A tesztet kézzel, olvashatóan kell kitöltened, úgy, hogy azt a Felvételi Bizottság 
értékelni tudja. 

 Vetítés + esszéírás 

A jelentkezők 1 filmet tekintenek meg és a vetítést követően, másfél oldalnál nem 
hosszabb, (kb. 40 sor) esszét írnak (kézzel) a helyszínen. Az esszét olvashatóan 
kell írni, úgy, hogy azt a Felvételi Bizottság értékelni tudja. (A nem jól olvasható 
dolgozatokat a Felvételi Bizottság sajnos értékelhetetlennek tekinti.) 
A vetítést követően 40 perc áll a felvételizők rendelkezésére az esszé 

megírásához. 

Gyakorlati feladat kiadása 

A feladat elkészítésére több nap fog a rendelkezésedre állni! 

A helyszínen, a Felvételi Bizottság egy tagja által megadott témában, a 
rendelkezésedre álló következő pár napban, egy maximum 4 perc hosszúságú filmet 
kell készítened. 

2. vizsgarész: Az elkészült gyakorlati feladat leadása  

A filmet az alábbi formátumban kérjük behozni: 

 pendrive-ra mentett .mp4 vagy .mov formátum.  
(A pendrive az Egyetem tulajdonában marad.) 

A pendrive-on és a fájlok nevében is minden esetben szerepeljen a neved és a kódod. 

Benyújtandó egyéb melléklet: 

 Nyilatkozat arról, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásaid. 



  

 

III. FORDULÓ: Felvételi beszélgetés 

A beszélgetésre saját, szabadon választott témájú, maximum 8 db-ból álló, papír alapú 

fotó etűdöt hozz magaddal!  

A beszélgetés során a hozott fotók prezentációja mellett, szó eshet az I. fordulóban leadott 

bemutatkozó filmedről, a II. forduló első vizsgarészében írt műveltségi tesztedről, 

esszédről és a második vizsgarész gyakorlati feladatára készített filmedről.  

A kötetlen (kb. 10-15 perces) beszélgetés felméri általános kulturális tájékozottságodat, 

szakmai élményeidet és előzetes ismereteidet a mozgóképkultúra területéről. 

Értékelésnél figyelembe vett szempontok:  

 szakmai rátermettség 

 felkészültség 

 motiváció 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 
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