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MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR



www.metropolitan.hu/muveszet

metu.hu/muveszet

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS! AMI NEM 
TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Gyere el nyílt napjainkra, és szakvezetőink, mestereink kalauzolásával 
tekints be az egyes szakok műhelymunkájába! Ismerkedj a hallgatókkal, 
tanárokkal, és tudj meg mindent, mi vár rád, ha élsz a lehetőségeiddel!

2019. NOVEMBER 21., csütörtök, 16.00-19.00
Interaktív program, ahol megtalálhatod, hogy  

melyik terület passzol hozzád a legjobban.

2020. JANUÁR 16., csütörtök, 10.30-13.30

2020. JANUÁR 25., szombat, 10.30-13.30

2020. FEBRUÁR 6., csütörtök, 10.30-13.30

Szeretnél visszajelzést kapni a portfóliódról? Hozd el magaddal azt is! 

Regisztrálj mielőbb a metu.hu/muvesznyiltnap oldalon!

NYÍLT NAPOK,  
NYITOTT MŰHELYEK
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LEGYÉL TE IS A METU 
ALKOTÓ TAGJA!

Az ipar 4.0 definíciója szerint négy cél egy-
idejű megvalósulása vezet eredményre.  
A folyamat alkalmazkodik a körülmények-
hez (1), a résztvevők digitális modellben
kommunikálnak egymással (2), a végter-
mék képes gyűjteni és felhasználni a rá vo-
natkozó információkat (3) és végül, az em-
ber áll az alkotás középpontjában (4). 

Művészeti és Kreatívipari Karunk képzései már  
a jövő kihívásainak megfelelő gondolkodás és 
képességek fejlesztésére koncentrálnak. Sok-
rétű, szinergiára törekvő művészeti ágakban 
oktatnak alkotó művészek, gyakorló szakembe-
rek és tudományos kutatók. Meggyőződésünk, 
hogy csak a kísérletező, útkereső és a világ 
történéseire nyitott művészeti oktatás vezet 
eredményre, csak így lehet összemérhető hall-
gatóink tudása a világ más alkotóival. 

A METU tanárai szakmai tapasztalataik átadása, 
és következetesen támogató oktatói magatar-
tása mellett, az egyetem leendő hallgatóitól, 
egyben a jövő művészeitől függ, mennyire le-
szünk sikeresek céljaink elérésében. 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA
a METU rektora

KEDVES LEENDŐ HALLGATÓNK!

Csak a változás biztos, és ez fokozottan áll  
a kortárs művészetre. A befogadó és az alko-
tó is a környező világ dinamizmusát követve  
- vagy diktálva - fogadja be az őt ért hatásokat.  
A művészet által közvetített üzenet is ennek  
a gyors fejlődésnek az ütemében halad, újabb-
nál újabb lehetőségeket feltárva az alkotók 
előtt. A haladó művészeti képzés tudomást vesz 
a körülötte zajló változásról, és reagál is arra. 
A METU Művészeti és Kreatívipari Kara képes 
a művelt képzései kereteinek és tartalmának 
állandó aktualizálására, az alkotói területek ha-
tárainak átlépésére, és törekszik a művészeti 
ágak szinergiájára. 

A negyedik ipari forradalom korában a kre-
atívipart szolgáló művészeti képzések az al-
kotás rendkívül összetett folyamatára, mint 
a valós idejű történések ütemében változó 
tevékenységre tekintenek. A kortárs művész-
képzés legnagyobb kihívása a digitalizált al-
kotói folyamatok hallgatók általi elsajátításán 
túl, a technológia által nyújtott lehetőségek 
között átadni a kreatív gondolkodásra, és  
az operatív együttműködésre való képességet.

TARTALOM
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FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK

Készülj a felvételire, tanulj a legjobb mű-
vészeti szakemberektől! 
Szeretnél jobban szerepelni a felvételi vizsgán, 
de nem tudod, mire számíts? Akkor jelent-
kezz mielőbb művészeti előkészítő tanfolya-
munkra! Várunk a tavaszi időszakban, hogy 
minél szélesebb körű, elméleti és gyakorlati 
tudáshoz juthass, és felkészülhess a felvételire. 

MIÉRT ÉRDEMES FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐRE 
JÁRNOD?

 f Megismerkedsz leendő mestereiddel, hallga-
tótársaiddal, bepillantást nyersz művészeti 
képzéseinkbe.

 f A rajz- és mintázás órákon megtanulod  
a tárgyak térbeli összefüggéseit, így a kom- 
pozícióra, a lényegre fókuszáló látásmódod 
kialakítását segítjük elő.

 f Megtudhatod, hogyan érdemes összeállíta-
nod a portfóliódat és mi vár rád a felvételin.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. február 17. 

ALSÓ KORHATÁR: 17 év

FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2020. február 21.

A kurzusok díját a tanfolyam kezdetének nap-
jáig (azaz 2020. február 21-ig), egy összegben 
a METU bankszámlaszámára szükséges átutal-
nod. Jelentkezésed kizárólag ezzel együtt  
érvényes. 
Az eszközöket - rajztábla, rajzeszközök, fixáló, 
olló, ragasztó, ceruza és A/2, A/3, A/4 rajzla-
pok kivételével - a METU biztosítja. 

BANKSZÁMLASZÁM: 
FHB 18203332-06007572-40010017
Ne felejtsd el a közlemény rovatba beírni a ne-
vedet és a címedet! Kérjük, hogy az első fog-
lalkozásra hozd magaddal a befizetésről szóló 
igazolást!
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 f A gyakorlatokon az elemző és elvonatkoz-
tató képességeidet fejleszted, kreatív gon-
dolkodásodat erősíted, megtanulsz új ösz-
szefüggéseket keresni, és meglátni azokat 
a művészeti alkotásokban.

 f Angol nyelvi ismereteidet nyelvtani rendsze-
rező vagy nyelvvizsga felkészítő tréningen 
fejlesztheted (csak szakmai előkészítővel 
együtt választható modul!).

MIKOR?
2020. február 21-től május 9-ig (10 alkalom, 
elmélet: péntek délután; gyakorlat és angol 
nyelvi modul: szombati napokon)

HOL?
1077 Budapest, Rózsa utca 4-6.
1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19.

HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI?
A metu.hu/elokeszito oldalon kitöltött online 
jelentkezési felületen.

ELŐKÉSZÍTŐ 
TÍPUSA

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? ALAPSZAKOK, AMELYEKRE 
FELKÉSZÍTÜNK

ÁR

Nyelvi modul*
*csak minimum 12 fő jelentkezése-
kor indul, a modul bármelyik szak-
mai előkészítő mellé választható

angol nyelvi tudásodat rendszerező tréningen, 
vagy nyelvvizsga felkészítőn fejlesztheted 

2020-tól minden szakhoz szükséges a B2-
es szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal 
egyenértékű emelt szintű érettségi 

12 500 Ft

Design és vizuális 
kommunikáció  
gyakorlati előkészítő

rajz, festés, kreatív gyakorlatok során megtanulod 
mindazt, amelyre a felvételi során szükséged lesz

Kézműves tárgykultúra, Képalkotás szak 
- képalkotás szakirány, Környezetkultúra, 
Tervezőgrafika

110 000 Ft

Design és vizuális 
kommunikáció  
komplex előkészítő

átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szerzel, 
amelynek birtokában tudatosan készülhetsz 
a felvételire

Kézműves tárgykultúra, Képalkotás szak 
- képalkotás szakirány, Környezetkultúra, 
Tervezőgrafika

140 000 Ft

Média- és mozgókép-
művészeti komplex 
előkészítő

megismered az animáció, fotó, mozgókép-média, 
mozgókép-hang területének elméleti és gyakorlati 
ismérveit, a kommunikáció, a sajtó és a reklám 
területére is betekintést nyersz

Animáció, Fotográfia, Képalkotás szak 
- Mozgóképkultúra és média szakirány, 
Média design, Televíziós műsorkészítő

140 000 Ft
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FELSŐOKTATÁSI  
SZAKKÉPZÉS

Biztosítsd be magad már a felvételi je-
lentkezéskor, és jelölj meg felsőoktatási 
szakképzést (FOSZ) is, hiszen oda nem lesz 
szükséged sem nyelvvizsgára, sem emelt 
szintű érettségire.

Emellett azért is érdemes megjelölnöd felső-
oktatási szakképzést, mert ha nem lesz elég 
pontod az alapképzésbe való bekerüléshez, 
de mindenképpen szeretnél továbbtanulni, 
akkor így még lehetsz egyetemista.

A FOSZ képzéseink elvégzése előnyt jelent 
majd a későbbi alapképzésre jelentkezésnél, 
hiszen többletponttal számít bele a felvételi 
pontjaidba, az alapképzés során pedig kre-
diteket is el tudsz ismertetni a már elvégzett 
tárgyakból. 

A kétéves képzési idő alatt pedig lesz időd 
készülni az alapképzés felvételi követelmé-
nyeinek teljesítésére, amiben a METU is segít,
hiszen megnöveltük a nyelvi órák számát felső-
oktatási szakképzéseinken a nyelvvizsgaköve-
telmény könnyebb teljesítése érdekében.

FOSZ képzéseinkről olvass részletesebben 
weboldalunkon!

HOGYAN KÉSZÜLJ FEL A 2020-TÓL SZIGORODÓ 
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEKRE? 

Jelentősen szigorodnak az alap-
képzésre (BA) bekerülés feltételei, 
de nem kell megijedned! A METU 
segít, mit tehetsz, ha nem sikerül-
ne ezeket teljesíteni.

MIT KELL TUDNI A 2020-TÓL ÉRVÉNYES 
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEKRŐL?
A hivatalos információkat és részletes tud-
nivalókat a felvi.hu portálon 2019 decem-
berében megjelenő felvételi tájékoztató 
fogja tartalmazni. 

Addig is a főbb ismert felvételi követelmények 
alapképzésre:

 f A művészeti és művészetközvetítési képzé-
si területhez tartozó képzéseken egyaránt 
minimum egy B2-es szintű komplex 
nyelvvizsga feltétele az alapképzésre je-
lentkezésnek.

 f Emellett a művészetközvetítési területen 
(a METU-n ez a Képalkotás, Kézműves tárgy-
kultúra és a Környezetkultúra alapszakokat 
érinti) legalább egy tárgyból emelt szintű 
érettségire lesz szükséged az alapképzésbe 
való bekerüléshez, amelyekért többletpont 
sem jár. 

 f Ezek hiányában nem kerülhetsz be alapkép-
zésre. 
 f Ha mindkét feltételt teljesítened kell, azt úgy 
tudod egyszerre kipipálni, ha valamelyik 
idegen nyelvből emelt szintű érettségit 
teszel, és a vizsga eredménye legalább 60 
százalékos lesz.

MIT TEHETSZ, HA NEM SIKERÜL TELJESÍ-
TENED A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEKET?
A METU több lehetőséget is kínál számodra. 

METU START – 
MŰVÉSZETI ELŐKÉSZÍTŐ ÉV

A METU 2020 őszétől felnőttképzés ke-
retében előkészítő évet indít, ahol segí-
tünk felkészülni az egyetemi életre. Sőt, 
az elvégzett tárgyak egy részét későbbi 
egyetemi tanulmányaidba is be tudod 
számítani.

Előkészítő évedet többféle módon is összeál-
líthatod: tanulhatsz csak szakmai tárgyakat, 
csak angol nyelvet, vagy komplex előkészítő 
formánkat is választhatod.

Az angol nyelvi modulban nyelvtudásodtól 
függően általános vagy már speciálisan nyelv-
vizsgára felkészítő csoportba kerülhetsz, így  
a képzés végére magabiztos nyelvtudással je-
lentkezhetsz a nyelvvizsgára. 

A szakmai modulban megszerzett ismere-
tekből szakfüggően beszámíttathatsz majd  
a METU-ra való sikeres felvétel esetén az alap-
képzésbe. 

MEDDIG TUDSZ JELENTKEZNI?
2020. október elejéig

MENNYI IDEIG TART A KÉPZÉS?
Felvételi előkészítőnket 2020. októberében 
indítjuk, 2 szemeszteren át tanulhatsz nálunk.

MILYEN KÉPZÉSI FORMÁBAN LEHET TANULNI? 
Az órák hétköznap napközben, és szombati 
napokon lesznek, de az órarendedet úgy ál-
lítjuk össze, hogy ha szeretnél, dolgozhass is 
a tanulás mellett.

VAN-E FELVÉTELI AZ ELŐKÉSZÍTŐRE? 
Nincs, érettségi bizonyítvánnyal bárki jelent-
kezhet előkészítőnkre. Ha az angol modulra is 
jelentkezel, akkor csak egy online angol nyelvi 
szintfelmérőt kell kitöltened a csoportbeosz-
tás kialakításához.

MILYEN TÁRGYAKAT, ISMERETEKET TANUL-
HATSZ AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉV SORÁN?
Többféle előkészítő közül is választhatsz:

 f1. szakmai elméleti modul
 f 2. szakmai gyakorlati modul
 f 3. szakmai komplex modul (elmélet+gyakolat)
 f 4. angol nyelvi modul
 f 5. szakmai (elmélet/gyakorlati/komplex)  
modul + angol nyelvi modul

A gyakorlati szakmai modulban művészeti 
technikákat és alapismerteket, számítógépes 
programismereteket (pl. Photoshop, Illustrator, 
InDesign), kreatív művészeti alapismereteket 
tanulhatsz, az elméleti modulban a vizuális 
kultúra és a vizuális formanyelv alapjait sajá-
títhatod el. 
Az előkészítő év során megszerzett ismeretek-
kel könnyebben teljesítheted a későbbi felvé-
teli vizsga követelményeit, illetve a METU-ra 
való sikeres felvétel esetén szaktól függően 
a megszerzett ismereteket részben be is tudod 
majd számíttatni az alapképzésedbe.

A tájékoztatás nem teljeskörű. Az előkészítő évvel kapcsola-
tos további részletekért látogass el a www.metu.hu/2020-ra.
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A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU)
Magyarország legnagyobb és legdinami-
kusabban fejlődő magánegyeteme.

MILYEN KÉPZÉSEKBŐL VÁLASZTHATSZ?
 f művészeti
 f kommunikációs
 f üzleti
 f turizmus 

MIRE FEKTETJÜK A HANGSÚLYT?
 f kreatív gondolkodás 
 f az egyéni út megtalálásának segítése
 f gyakorlati tudás
 f karrierépítés
 f kommunikációs képességek fejlesztése
 f szakmai gyakorlat 
 f nemzetközi tapasztalatszerzés 
 f idegennyelvtanulás 

KREATÍV GONDOLKODÁST FEJLESZTÜNK!
MIÉRT?

 f ez az egyik legfontosabb munkaeszköz 
 f az ötletszerű kreativitás tanulható

HOGYAN?
 f myBRAND portfólió alapú oktatás
 f egyedi szemlélet
 f speciális módszerek
 f támogató légkör 
 f személyre szabott készségfejlesztés

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK
 f külföldi tapasztalatszerzési lehetőség 
 f ösztöndíjak öt kontinens közel   
200 partneregyetemén
 f angol nyelvű képzések 
 f nemzetközi programok 
 f ismerkedés más kultúrákkal
 f nyelvtudás fejlesztés
 f tapasztalatok, életre szóló  
élmények

IDEGEN NYELVI PROGRAMUNK
 f professzionális nyelvtudás 
 f idegen nyelvű specializációk és tantárgyak
 f12-féle választható nyelv
 f külföldi diákokkal közös szakmai programok
 f külföldi ösztöndíj- és szakmai gyakorlati  
lehetőségek

 f alapszakon az oktatási program része
 f nyelvvizsga saját helyszínen

KARRIERÉPÍTÉS
Szakmai karriered már az intézmény kiválasz-
tásakor megkezdődik.  
Ehhez mi ezt nyújtjuk:

 f az országban egyedülálló, személyes márkád 
építését segítő myBRAND oktatási program

 f fakultatív tantárgyak 
 f szakmai életbe való bekapcsolódás
 f képességfejlesztő tréningek 
 f nyelvtanulási és gyakorlási lehetőségek
 f KarrierCentrum szolgáltatásai
 f tanácsadás
 f támogató szolgáltatások
 f éles feladatok, céges kapcsolatok,  
termékfejlesztés

SZAKMAI GYAKORLAT
 f a képzési program szerves része 
 f valódi munkakörnyezetben zajlik
 f felkészülés a munkaerőpiaci elvárásokra
 f kapcsolatépítés
 f szemeszterenként több mint 500 céges 
partnerünknél

TÖBBEK KÖZÖTT ŐK IS PARTNEREINK:
Origo Film Studio, Nanushka, Daalarna, Umb-
rella, Természettudományi Múzeum, Libri Kiadó,
Átrium, Európa Design Hungary Zrt., A38 Hajó,
Lengyel Intézet, Uránia Nemzeti Filmszínház, 
Ludwig Múzeum, Godot Kortárs Művészeti 
Intézet, Szépművészeti Múzeum, Puskin Mozi

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: metu.hu

A METURÓL

 f Elismert szakemberek az oktatásban, 
mester-tanítvány kapcsolatra épülő 
képzés 

 f Széles művészeti paletta, szervesen 
összefüggő képzések, komplex ismeretek, 
csapatmunka; együttműködési lehetőség 
más szakok hallgatóival 

 f myBRAND: egyedülálló portfólió alapú 
képzési rendszer, amelyről bővebben  
a következő oldalon olvashatsz  

 f Előadások, workshopok hazai  
és nemzetközi szakemberekkel 

 f Külföldi ösztöndíj-rendszer,  
közel 200 partnerintézmény 

 f A legmodernebb technológiai  
és szoftverháttér, magas technikai 
felszereltségű műhelyek, műtermek, 
150 Macintosh gép, Leonar3Do 3D-s labor, 
WiFi, rézkarcnyomó-, szövőgépek, ipari 
varrógépek, elektromos égetőkemencék, 
ISIS vágószerver, 3D szkenner és nyomtató 

 f Jó megközelíthetőség: a művészeti 
képzések oktatási helyszínei a belvárosi 
Rózsa és a Rottenbiller utcai campusok 

 f A tandíj tartalmazza az alkotáshoz    
szükséges eszközöket és alapanyagokat is 

 f Az alapszakokon a nyelvoktatás is benne 
van a tandíjban 

 f Pénzkereseti lehetőség a Metropolitan 
Diákunión keresztül

MIÉRT A METU?

TÖRŐDÜNK HALLGATÓINKKAL:

 f Gyors és kényelmes elektronikus 
tanulmányi ügyintézés, ingyenes 
szakkönyvtárak, elektronikusan elérhető 
jegyzetek 

 f A tanórán kívüli munkához ingyenesen 
igénybe vehető stúdiók, műtermek, 
eszközök, szoftverek, géppark 

 f Pezsgő hallgatói élet, közösségi élmény: 
önszerveződő hallgatói csoportok, szakmai 
és kulturális programok, kirándulások, 
bulik, nyüzsgés 

 f Marketing Hallgatói Team (MHT)   
és Művész Hallgatói Team, azoknak, 
akiket érdekel a rendezvényszervezés  
és marketingkommunikáció

VAN MÉG KÉRDÉSED?
metu.hu/muveszet

Kövess minket honlapunkon, Facebookon, 
YouTube-on, Instagramon, és oszd meg 
velünk élményeidet!

    METUMuveszet
    metropolitanbudapest
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Életrevaló tudás a METU-tól. Építsd tudatosan 
a saját márkádat! Ez a

Tudtad, hogy mire végzel az egyetemen, 
olyan szakmák lesznek, amelyek ma még 
nem is léteznek? A METU felkészít erre  
a folyamatosan változó, megújuló világra.
És abba belegondoltál már, hogy az első 
egyetemi naptól magadat, a jövődet épí-
ted? Mert az egyetemi évek a személyes 
márkád megalapozásáról szólnak. 

A sikeres, modern egyetemek felismerték, 
hogy hallgatóikat a portfólió alapú képzési 
rendszerrel tudják felkészíteni az ismeretlen 
jövőre. Ennek megfelelően a METU hazánk-
ban elsőként alakította át oktatási modelljét  
a nemzetközi felsőoktatási trendekhez illesz-
kedő portfólió alapú képzési rendszerré.

TAPASZTALT PÁLYAKEZDŐ?
A METU-N IGEN!

 f a tudásodat azonnal átültetheted gyakorlati 
tapasztalattá: sok csapat- és projektfeladat-
ban, műhelymunkában lesz részed

 f az oktatókkal, diáktársakkal közösen szerzett 
tudás, a képességeid fejlesztése, saját utad 
megtalálása van fókuszban

 f gyakorlati tudásodból, eredményeidből, al-
kotásaidból már az egyetem végére szakmai  
portfóliót tudsz összeállítani: ezzel ki fogsz 
tűnni az álláskereséskor, hiszen hiteles ta-
pasztalatról tudsz beszámolni, így verseny-
előnnyel léphetsz be a munkaerőpiacra 

„A METU-n keresztül lehetőségem adódott
több különböző filmben és munkakörben is
dolgozni, így beleláttam animációs produkciók
belső felépítésébe, szervezésébe, valamint  
olyan elvárásokkal és feladatokkal találtam
szembe magamat, amelyek arra ösztönöztek, 
hogy szabadidőmben is elsajátítsam minél 
több szoftver használatát.”

CSINTALAN PÉTER végzett hallgatónk

HALLGATÓ HELYETT ALKOTÓ? 
A METU-N IGEN!

 f közös gondolkodás, csapatmunka vár rád
 f a gyakorlati feladatok során készült munkáid- 
dal már az egyetem alatt portfóliódat bővíted

 f az órákon a képességeidet is fejlesztheted: 
pl. megtanulsz hatásosan prezentálni, érvelni, 
tárgyalni, kipróbálhatod magad különböző 
munkaköröknek megfelelő helyzetekben

 f karrier tanácsadásainkon tovább fejleszthe-
ted az önismeretedet 

„Ne legyenek benned kétségek afelől, hogy 
itt mindent megkapsz ahhoz, hogy később 
magabiztosan és felkészülten kezdhesd el  
a pályádat! Felkészült, aktív és szakmailag 
elismert tanároktól sajátíthatod el a szakma 
fortélyait, elismert művészek segítik alkotói 
fejlődésedet, hazai és nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére is rengeteg lehetőséged lesz. Aki
ide jön a METU-ra azelőtt tényleg kitárul a világ. 
Persze ehhez az is kell, hogy mindent megte-
gyél, hogy élj ezekkel a lehetőségekkel és alá-
zattal, kitartással dolgozz a céljaidért.”

ÉRDI RÓBERT végzett hallgatónk

ÉLMÉNY A TANULÁS? 
A METU-N IGEN! 

 f egyéni fejlődésedre koncentrálva inspiráló, 
támogató közegben készítünk fel a mun-
kaerőpiacra

 f izgalmas oktatási módszerek várnak: pro-
jektmunkák, prezentációk során fejlődhetsz 

 f modern oktatási környezet és infrastruktúra 

„A METU nyitott, folyamatosan fejlődő hely, 
ahol nem akarnak belőled valakit csinálni, 
hagynak, hogy úgy bontakozz ki, ahogy neked 
jó. Kiváncsiak a gondolataidra, elismerik ha 
valamit jól csinálsz, de van helye a vitának,  
a határok keresésének és feszegetésének is.”

FEHÉR ANNA DITTA végzett hallgatónk

GYAKORLAT ÉLESBEN?
A METU-N IGEN!

 f valódi, életből vett feladatok, terepmunkák, 
éles megbízások céges partnereinktől:

 f mozgóképes gyakorlati óráid egy része az Ori- 
go Film Stúdió műtermeiben zajlik majd, együtt-
működünk többek között a Libri Kiadóval,  
a Kecskeméti Animációs Filmfesztivállal, a Szép- 
művészeti Múzeummal, az Alexandre Trauner 
ART/FILM Fesztivállal, a Ludwig Múzeummal is
 f 350+ releváns szakmai gyakorlati hely sze-
mesztereként

 f nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőség 5 
kontinens 140+ partneregyetemén 

 f hallgatói csoportokban, szakmai versenye-
ken szerezhetsz extra tudást és gyakorlatot

 f StartUp programunkban üzleti ötletedet is 
megvalósíthatod, amit akár 1 millió forinttal 
is támogatunk

 f nem baj, ha hibázol, ez segíti az igazi tanulást

„Hajdu Szabolcs rendezői kurzusán kaptunk egy
nagyszerű lehetőséget: az Ernelláék Farkaséknál
forgatásán az asszisztense lehettem, hallgató-
társaim pedig a film egy-egy részének operatőri
feladatait látták el, így a gyakorlatban is kipró-
bálhattuk a tanultakat.  A film az 51. Karlovy Vary
Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Kristály
Glóbuszt.”

KONKOL MÁTÉ végzett hallgatónk

Tudj meg többet a metu.hu/mybrand oldalon!

KARRIERÉPÍTÉS MÁR 
AZ EGYETEMEN?
A METU-N IGEN!

 f segítünk karriercéljaid megfogalmazásában
 f a képzés végére átlátod, mi tesz majd egye- 
divé a munkaerőpiacon

 f elkezdheted kiépíteni szakmai kapcsolat- 
rendszeredet oktatóinkon és hallgatótársa-
idon keresztül

 f már az egyetem alatt bekerülhetsz a szak-
mai vérkeringésbe, hallgatóink céges meg-
bízásokon dolgoznak, alkotótáborokban, 
kiállításokon, pályázatokon, divatbemuta-
tókon, startup versenyeken vesznek részt

 f az egyetem végére megszerzett tudáso-
dat, tapasztalataidatod, képességeidet egy 
személyes portfólióban magabiztosan be 
is tudod majd mutatni az állásinterjúkon. 
Ez lesz a Te branded, amit folyamatosan 
építesz. 

„A METU hatalmas lehetőséget tár elénk: 
védett, támogató burokban hibázhatsz újra és
újra, mielőtt ki kell lépned a nagybetűs szak-
mába. Senki sem tökéletes, maga a magyar 
média vagy éppen az iskola sem, és pontosan 
ezért jó, felkészít a valóságra, de úgy, hogy 
közben segít, ha elesnél.”

SZENTES RICHARD végzett hallgatónk

OKTATÓ HELYETT MENTOR?
A METU-N IGEN!

 f nálunk nem csak a vizsgákon kapsz visz-
szajelzést, bármikor kérhetsz segítséget és 
támogatást

 f szakmájukat gyakorló, profi és sikeres szak-
emberek tanítanak

 f tanáraink a legújabb szakmai ismereteket és 
gyakorlati tapasztalatukat adják át, a mun-
kaerőpiacon hasznos szakmai fogásokat 
tanulhatsz tőlük

 f jó hangulatú órákon, inspiráló, motiváló, 
mesterr-tanítvány közegben tanulhatsz

 f partneri viszonyt tudsz kialakítani oktatóddal 

„A METU szellemisége az, ami engem felvé-
telizőként megfogott, azaz, hogy piacképes 
szakmai tudást ad. Ebben olyan szakemberek 
vannak a segítségünkre, akik a tapasztalatai-
kat megoszva készítenek fel minket a legkü-
lönfélébb feladatokra. A tanárok közvetlenek, 
segítőkészek, és mindent az alapoktól taníta-
nak, így senki nem indul hátránnyal.”

CSÓKA DÓRA hallgatónk
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KÖZÖSSÉGI
ÉLET

OKTATÁSI HELYSZÍNEINK

ROTTENBILLER UTCAI CAMPUS
1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19.

A Rottenbiller utcában működnek a média- és 
mozgóképművészeti területhez tartozó szak-
jaink.

FELSZERELTSÉGÜNK:
 f hangstúdió
 f bábműhely
 f vágószobák
 f speciális televíziós stúdiók
 f számítógépes laborok
 f vetítőtermek 
 f Leonar3Do labor 
 f ISIS vágószerver
 f ingyenes internet, WiFi
 f előadás, workshop rendezésére  
is alkalmas terek

 f büfé

A campusokat tömegközlekedéssel könnyű 
megközelíteni, hiszen a Blaha Lujza téri és 
Keleti pályaudvari csomópontok között talál-
hatók. 

BUDAPEST
RÓZSA UTCAI CAMPUS
1077 Budapest, Rózsa utca 4-6.

A Rózsa utcai campus az egyetem alkalmazott 
művészeti képzéseinek központja, emelett  
Fotográfia szakunk bázisa is.

FELSZERELTSÉGÜNK:
 f kerámiaműhely - elektromos égetőkemencék
 f textilműhely - szövőgépek
 f divatműhely - ipari varrógépek
 f asztalosműhely
 f modellezőműhely - fűrészgépek, gyalupadok
 f grafikai műhely - manuális és digitális szita-
nyomásra, rézkarc és litográfia készítésére is 
alkalmas eszközök

 f fotóstúdió és labor
 f speciális stúdiótermek 
 f több mint 150 Macintosh számítógép
 f 3D szkennerek és nyomtató labor
 f szakkönyvtár
 f fénymásolás, nyomtatás és szkennelés
 f ingyenes internet, WiFi
 f büfé, közösségi tér
 f kiállítás, előadás, workshop  
rendezésére is alkalmas terek

Kreatív közösséget fejlesztünk. 
Az egyetem nem csak tanulásról szól, sőt! Leg-
kedvesebb emlékeidet talán éppen a gólyatá-
borban, az egyetemi bulikon, vagy a hallgatói 
klubokban fogod gyűjteni. Rengeteg lehető-
séged lesz az órákon túli tapasztalatszerzésre 
és élménygyűjtésre, csak győzz választani! Ta-
láld meg az érdeklődésednek legmegfelelőbb 
közösséget, jelentkezz, csatlakozz!

 f Radio METU: mindig is vonzottak a stúdiók 
és szívesen kipróbálnád magadat műsorve-
zetőként vagy éppen zenei szerkesztőként? 
Akkor csatlakozz a Radio METU csapatához!
 f ESN Metropolitan: az Erasmus Student Net-
work (ESN) országosan is élenjáró szervezet-
nek számít külügyi téren. Szerezz nemzetközi 
tapasztalatokat és értesülj a legjobb külföldi 
ösztöndíj lehetőségekről! 

 f Marketing Hallgatói Team és Művész Hallga-
tói Team: az egyetemi rendezvényszervezést 
és a marketingkommunikációt segítő hallga-
tói csoportokban egy összetartó közösség 
hasznos tagja lehetsz és értékes szakmai 
tapasztalatokat is gyűjthetsz. 

 f Hallgatói Önkormányzat: ha mindig is buz-
gott benned a tettvágy és szereted egyéni 
érdekeid elé helyezni a közösség szem-
pontjait, akkor a HÖK-ben a helyed. Ve-
gyél részt tevékenyen a hallgatói kulturális 
rendezvények és bulik szervezésében, lebo-
nyolításában, közben pedig gyűjts releváns 
szakmai tapasztalatot az önéletrajzodba!  

Ne feledd, csak rajtad múlik, hogy mennyit ve-
szel ki az egyetemi éveidből! Tartozz csapatba, 
indíts új kezdeményezést, erősítsd a régieket, 
szerezz meghatározó kapcsolati tőkét és ta-
pasztalatot, végezz társadalmi munkát! Az él-
mények mellett mindezzel METU-s diplomád 
értékét is tovább növelheted. 

Hallgatói Önkormányzat
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ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

INSPIRÁL, ÖSZTÖNÖZ 
ÉS KÖZÖSSÉGET FORMÁL
A METU-n fontos, hogy motiváljuk hallgató-
inkat a lehetőségek kihasználására. Ugyan-
ennyire lényeges, hogy megadjuk a támo-
gatást céljaid eléréséhez, ennek érdekében
többféle programot indítottunk az elmúlt
években. Az aktuálisan meghirdetett ösz-
töndíjakat keresd a honlapunkon!

METU STARTUP PROGRAM 
Értékteremtő projektek és üzletileg életké- 
pes programok megvalósítását segítjük akár  
1 millió forinttal!

„A TEMPO aktív, közösségformáló bútor, hasz-
nálatával zenét hozhatunk létre, játékos mó-
don motivál a mozgásra. Hihetetlen, de most
a STARTUP programnak köszönhetően soro-
zatgyártás előkészítése előtt áll!”

PANCSA EMESE (1) / 1 millió forintot nyert

„Korábbi munkáimra, kiegészítőimre építek,
amelyekre jellemző az interakció: a variabilitás
vagy a flexibilitás. Örülök ennek a lehetőségnek, 
hiszen önerőből nem tudtam volna  elkezdeni 
ezt a projektet.”

GOTTLIEB RÉKA (2) / 1 millió forintot nyert

„A pályázat által sok mindenre lehetőségem 
nyílik: elkezdődött a játékom angol fordítása,
céget alapíthatok, majd jöhet a második fázis:
egy kickstarter kampány, amivel már tényleg 
a világpiacot vehetem célba.”

TÓTH LAMBERT (3) / 800 000 forintot nyert

METU KREATÍV ÖSZTÖNDÍJ
Legyél Te a közös nevező! 
Bátorítjuk azokat a hallgatóinkat, akik fon-
tos szerepet játszanak a közösségi életben.  
A METU érdekében tervezett kreatív tevé-
kenységet, alkotást, problémamegoldást akár
félmillió forinttal támogatjuk.

a LUMU-ban. Öltözékei helyet kaptak a METU
LOOK fashion edition kifutóján is, bekerült 
a Forbes „30 legsikeresebb 30 alatti” listájára.

 f MENYHÉRT-MEZEI FLÓRA (5)
Építőművész MA
Munkáiban keveredik az építészeti gondolko-
dás- és előadásmód a belsőépítészeti eszközök
megformálásával. Diplomamunkája látható
volt a FUGA Budapesti Építészeti Központban 
Az építészeti tervrajz is műalkotás című tár-
laton, Lovasközpont terve Pécsett az NKA25 
Támogatott művek az iparművészetben című
kiállításon, a nemzetközi Four & Four Architec-
ture Competition különdíjasa. 

 f PANCSA EMESE (6)
Formatervező művész MA
Design nagykövetként számtalan szakmai ese-
ményen képviselte a METU-t. Alapszakosként 
elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség Harsá-
nyi István Díját,  előadója volt az első TEDxMETU-
nak is, ahol a TEMPO elnevezésű projektjét mu-
tatta be a közönségnek. A 2017-es OMDK-n  
a TEMPO elnyerte az Építőművészet és Design 
tagozat I. díját, illetve Rektori különdíjban is ré-
szesült. Az idei kaposvári versenyen két projekt-
jével is indult, ebből a püree a Design tagozat I. 
díját hozta számára, szakmai munkáját Pro Arte 
aranyéremmel is elismerték.

Olvass róluk és korábbi díjazottjainkról is 
a metu.hu/muveszet oldalon.

 

A tájékoztatás nem teljes körű. Ösztöndíjainkról  
bővebben a metu.hu oldalon olvashatsz.

TOVÁBBI ÖSZTÖNDÍJAINK, TÁMOGATÁSAINK
 f Rendszeres szociális ösztöndíj
 f Alaptámogatás frissen felvett hallgatók részére
 f Rendkívüli szociális ösztöndíj
 f Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része

 f Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
 f Tanulmányi ösztöndíj
 f Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
 f Közéleti ösztöndíj
 f Tudományos és szakmai ösztöndíj
 f Sport ösztöndíj
 f METU Karrier-ösztöndíj
 f METU Tanulmányi ösztöndíj
 f METU Hallgatói munkadíj
 f Szakmai gyakorlati ösztöndíj
 f Egyetem hallgatóinak külföldi képzési  
ösztöndíja

 f MNB kiválósági ösztöndíj
 f METU szakmai és kulturális támogatás
 f METU Sport- és kulturális támogatás
 f METU krízistámogatás

 
METU ART DIPLOMA DÍJ
2016-ban a művészeti mesterképzéseken diplo-
mázó, legjobb eredményt elért hallgatók tanul-
mányi, szakmai, közösségi munkája elismeré-
sére Art Diploma díjat alapított Egyetemünk. 

2019. ÉVI DÍJAZOTTAK:
 f MÉSZÁROS LÚCIA (4)

Divat- és textiltervezés MA
Divat nagykövetünk volt, munkáival bemutat-
kozott a METU DIVATSHOW-n a Francia Intézet-
ben, a 2017-es pozsonyi Fashion Live-on, részt
vett a Marie Claire Fashion Days 2016-17-18-
as eseményén is. Döntős volt a Jól áll Neked a to-
lerancia! pályázaton, a Gombold újra!-n, a Hel-
lodesign Talent Award-on. Diplomakollekciói 
megjelentek a Marie Claire és a Glamour maga-
zinban, számos nemzetközi divatanyagban.
Bauhaus inspirálta munkái több helyen szerepel-
tek: Pécsett, a Magyar Nemzeti Galériában,
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 f Máhr Zsófia (2019-2020)
Zsófi Tervezőgrafika alapszakunkon végzett. Ami-
kor 2016-ban a kezébe vette a Puskás Marcell 
által tervezett „könyvet”, azt gondolta: de jó 
lenne, ha egyszer ezt ő tervezhetné. És íme: 
2020-as kiadványunk oldalain neki köszönhe-
tően fluid foltok és játékos rajzolatok versen-
genek egymással. A nagyköveteink fotói körül,
a címoldalon és minden online és offline anya-
gon Zsófi rajzos világa köszön vissza egy éven át. 

 f Balogh Kata (2017-2018)
Kata is Tervezőgrafika mesterszakunkon dip-
lomázott. Az addigi legösszetettebb feladatot 
kapta tőlünk: a felvételi kampányhoz készült 
művész nagyköveteket ábrázoló fotókat kel-
lett felhasználnia a 2018-as kiadványban, ezek 
megjelenítésével a területeket bemutatnia. 
Mindehhez egy absztrakt, stilizált, geomet-
rikusabb irányt választott, amely összefogja, 
de egyben hangsúlyozza is, melyik művészeti 
programunk mit takar. Munkája remek példa 
arra, hogy milyen sok arca is lehet egy ilyen 
típusú kiadványnak. Így az előző év játékos-
sága után, tavaly egy absztrakt világba csöp-
pentünk.

 f Beke Mátyás (2018-2019)
Mátyás szintén Tervezőgrafika mesterszakosunk
volt. Nem meglepő módon az eddigiekhez ké-
pest ő is új formavilággal rukkolt elő. A szinte
megmozduló formák mellett a szín az, ami do-
mináns szerepet kapott a terveiben. Kihívás
volt, hogy a nagyköveteket hogyan „lopjuk” be
a kiadványba, de a 2019-es felvételi kampány-
hoz készült fotósorozat segítségével ők is meg-
jelennek a Mátyás teremtette színkavalkádban.

ÍGY KÉSZÜLT...

Kinek a munkáit láthatod kiadványunkban?
Minden oldalon hallgatóink alkotásaival 
találkozhatsz, legyen szó féléves feladatról,
diplomamunkáról, eseményfotóról. Az el-
múlt öt évben művészeti kiadványaink ar-
culatának megteremtésében is számíthat-
tunk grafikusainkra. 

Évről-évre egy frissen végzett hallgatónkkal ala-
kítjuk ki azt a látványvilágot, amellyel offline, 
online anyagainkon, nyílt napjainkon és az  Edu-
catio kiállításon is találkozhatsz. Nekik köszön-
hető a nagysikerű integető oroszlánunk, vagy
az ajándéktárgyainkon is megjelenő tipográfia.
A 2018-as és 2019-es grafikai világhoz nagy-
követeink fotósorozata adta az alapot. Idén
az absztrakció felé fordultunk, reméljük tetszik!

ISMERD MEG AZ ALKOTÓKAT!

 f Puskás Marcell (2015-2016)
Marcell Tervezőgrafika alap-, majd mester-
szakunkon diplomázott. Munkái nemcsak 
kiadványunkban, hanem egy egész tárgykol-
lekción is megjelent - táskán, füzeten, porce-
lánbögrén. Tipográfiai játékával fogta meg 
nézőt, a borítóhoz végzett fotográfusunk, 
Ora Hasenfratz képét használta fel. Számos 
kiállításon szerepelt már alkotásaival, amelyek 
mögött mindig erős, intenzív érzelmi töltet és 
gondolatiság húzódik meg. Díjait fel sem so-
roljuk - több OMDK helyezés, Pro Arte arany-
érem, Red Dot díj - sikereiről weboldalunkon 
sok-sok hírt olvashatsz. 

 f Dósa Ildikó (2016-2017)
Ildi Tervezőgrafika mesterszakunkon végzett. 
Munkája során a nem megszokott utakat ke-
resi, a tervezés számára örök kihívás és folya-
matos tanulási folyamat. A kiadványhoz egy 
igazi, elvadult cirkuszi világot álmodott meg 
nekünk az integető oroszlánnal, az angyal-
szárnyú porondmesterrel, a levélmintás hinta-
lóval és a lepkeszárnyas logóval. Inspiráló volt 
együtt dolgozni és jó volt látni, hogy a felvé-
telizők is rajonganak a munkájáért. Mint egyik 
legjobb diplomázónkkal, Ildivel is olvashatsz 
interjút weboldalunkon!
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INFORMÁLÓDJ ELSŐ KÉZBŐL
NAGYKÖVETEINKTŐL!

MI IS AZ A NAGYKÖVETI PROGRAM ÉS KIK 
A METU NAGYKÖVET HALLGATÓI?

Információ első kézből. Hisszük, hogy sa-
ját hallgatóink tudják leghitelesebben 
átadni a következő felvételiző és pálya-
kereső nemzedéknek tapasztalataikat, ők 
tudnak a legjobban mesélni arról, milyen 
egy-egy szak, hogyan érdemes a felvéte-
lire készülni. 

Ezért minden tanévben lelkes METU-s hall-
gatói csapatot toborzunk, akik mindenféle 
fórumon képviselik területüket, szakjukat. Ők 
azok, akik többek között a nyílt napokon, fel-
vételivel kapcsolatos eseményeken tájékoztat-
ják majd a felvételizőket művészeti képzése-
inkről, tőlük minden kérdésedre választ kapsz.
Az idei nagykövet csapatot Gőbölyös Luca 
fotóművész, Fotográfia képzéseink vezetője
kapta lencsevégre, asszisztense és a képanyag

retusőre Jámbor Zsóka volt. A fotózást sok-sok
szakember segítette, akiknek köszönhetően
a legjobbat hozhattuk ki huszonegy művész 
nagykövetünkből. Oktatónk, Csalár Bence sty-
list-divatblogger felelt az öltözékekért, magyar
tervezők, jelenlegi és volt hallgatóink ruháiból, 
kiegészítőiből állított össze szetteket nagyköve-
teinknek. A sminkekért Tombor Sarolta smink-
mester, a frizurákért Körösi Krisztián felelt. A fo-
tózás mellett a kamera is forgott: interjúkat
készítettünk a Tóth Gergely vezette ComX-szal. 
Hatalmas és jó hangulatú csapatmunkában 
lehetett idén is részünk, de beszéljenek róla 
a képek!

Találkozz nagyköveteinkkel campuszainkon,
kérdezd őket nyílt napjainkon, eseményeinken,
kiállításainkon! Tudj meg többet a METU-s 
életről, kövesd a METU Művészet Facebook ol-
dalunkat és csatlakozz hozzánk az Instagra-
mon is!
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 1. ALCHHABI DIÁNA Formatervező művész mesterszak
 2. PÉNZES ÁDÁM Képalkotás alapszak
 3. VÖRÖS MERCÉDESZ Tervezőgrafika mesterszak
 4. SCHRŐDL STEFÁNIA Divat- és textiltervezés mesterszak
 5. BENKŐ RAMÓNA Formatervező művész mesterszak
 6. VARNYÚ DORINA Divat- és textiltervezés mesterszak
 7. PÓLUS PÉTER Képalkotás alapszak
 8. CSÓKA DÓRA Animáció alapszak
 9. NÉMETH ANNA Környezetkultúra alapszak
10. HORVÁTH MÁRTON Fotográfia alapszak
11. KATONA DÓRA MYA Kézműves tárgykultúra alapszak
12. BARANYI GERDA Divat- és textiltervezés mesterszak
13. DÉNES NÁNDOR Média design alapszak
14. BERTA GRÉTA Animáció alapszak
15. VIDA BENEDEK Képalkotás alapszak 
16. TOKAI DIA Építőművész mesterszak
17. SIPOS FANNI Tervezőgrafika mesterszak
18. FEHÉR ANNA DITTA Építőművész mesterszak, alumna
19. VÖRÖSVÁRI BIANKA Kézműves tárgykultúra alapszak
20. SZABÓ VIKTÓRIA Média design alapszak
21. ÁCHIM ATTILA Televíziós műsorkészítő mesterszak
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Miben vagyok jó? Mivel foglalkoznék?

FOTOGRÁFIA BA

FOTOGRÁFIA MA

ANIMÁCIÓ MA

ANIMÁCIÓ BA

ANIMÁCIÓ

DESIGNDESIGNKULTÚRA BA

DESIGN- ÉS 
MŰVÉSZETMENEDZSMENT MA

FORMATERVEZŐ MA

DIVAT- ÉS
TEXTILTERVEZÉS MA

KÉZMŰVES 
TÁRGYKULTÚRA BA

FOTÓ

DIVATCRAFT

MELYIK SZAK MELYIK TERÜLETHEZ TARTOZIK?

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ 
MŰVÉSZ MA

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ BAMOZGÓKÉP BA

MOZGÓKÉP

TERVEZŐGRAFIKA BA TERVEZŐGRAFIKA MAGRAFIKA

KÉPALKOTÁS BA

MÉDIA DESIGN BA

MÉDIA DESIGN MA

MÉDIA DESIGN

ÉPÍTŐMŰVÉSZ MAKÖRNYEZETKULTÚRA BA

BELSŐÉPÍTÉSZET

BELSŐÉPÍTÉSZ 
TERVEZŐ 
MŰVÉSZ MA

FILMOPERATŐR
MŰVÉSZ MA

VÁLASZD KI A HOZZÁD ILLŐ SZAKOT!



ANIMÁCIÓ

DESIGNKULTÚRA

FOTOGRÁFIA 

KÉPALKOTÁS 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA

KÖRNYEZETKULTÚRA 

MÉDIA DESIGN 

MOZGÓKÉP

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ 

TERVEZŐGRAFIKA

Érettségivel rendelkezőknek szóló, 
diplomát adó képzések

ALAPSZAKOK



„Mindenben számíthatunk a tanárokra, 
ami biztonságérzetet ad, így sokkal jobban 
tudunk fókuszálni a szakmai fejlődésre.”

ANIMÁCIÓ

CSÓKA DÓRA      BERTA GRÉTAl
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SZAKFELELŐS:
KISS MELINDA DLA
egyetemi docens, 
animációs tervezőművész,
az Animáció és Média 
design Tanszék vezetője

FŐBB SIKEREINK:
ANNECY 2016 Dell’edera Dávid: Balkon, zsűri
különdíja; LONDON INTERNATIONAL ANI-
MATION FESTIVAL Bárczy Örs: Hey, Deer! 
Gyerekfilm kategória, közönség és zsűri díja;
NEMZETKÖZI DÍJAK Simon Balázs Nils Frahm 
RE zenéjéhez készített videoklipje; MAGYAR 
ÉS NEMZETKÖZI FESZTIVÁLSIKEREK Pataki 
Szandra: WireLess, Magyar Filmkritikusok Díja,
Magyar Filmdíj, Cannes-i Filmfesztivál Short 
Film Corner Program résztvevő; KAFF 2017
Orosz Tina: A 13. királylány, legjobb diákfilm;
KAFF 2019 Horesnyi Máté: Jacques ámokfu-
tása, legjobb diákfilm

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK: 
DELL’EDERA DÁVID rendező, Airplan stúdió
BÁRCZY ÖRS 3D szakember, Puppetworks 
SIMON BALÁZS rendező, szabadúszó
PATAKI SZANDRA rendező, szabadúszó

„Aktívan a szakmában alkotó tanároktól ta-
nulhattam, remek technikai felszereltségű ter-
mekben. Kihozzák belőled a maximumot,
segítenek megtalálni azt, amiben a legjobb
lehetsz, de ehhez az is kell, hogy kellően
elszánt legyél, céltudatos és nyitott.”

KISS NÓRA végzett hallgatónk

„Az animáció: saját világ, saját szabályokkal, 
lehetőség arra, hogy olyan módon mutassak 
be egy történetet, ahogyan még nem látták.”

PATAKI SZANDRA végzett hallgatónk

„A METU-n figyelnek az adottságaidra, lehető-
séget adnak arra, hogy megvalósítsd céljaid.”

LANTOS JÚLIA végzett hallgatónk

„Hallgatóinkat nem állítjuk egységes elvárá-
sok elé, mindenkit azon a területen segítünk, 
ahol önmaga lehet. Meggyőződésünk, hogy 
mindenkiben rejtőzik érték és tehetség, mi 
segítünk azt felszínre hozni.”

KISS MELINDA DLA

É

ANIMÁCIÓ
alapszak

értékeihez hozzátenni, várunk és segítünk ötle-
teid megvalósításában.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
	f ismerni fogod az animációs produkciók  
gyártási folyamatát
	f magabiztosan nyúlsz a klasszikus vagy  
digitális technikákhoz
	f elhelyezkedhetsz animációs, grafikai vagy 
filmstúdiók, játékfejlesztő vagy reklámcé-
gek munkatársaként
	f szabadúszóként is dolgozhatsz: a kreatív 
iparban nagy a kereslet a megbízható  
animációs szakemberek iránt

TOVÁBBTANULÁS: Animáció mesterszakunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BOGDÁN ZOLTÁN 3D tervezőművész
CSÁKI LÁSZLÓ animációsfilm-rendező
FISCHER FERENC bábanimációs tervezőművész 
FRITZ ZOLTÁN animációs tervezőművész
GAUDER ÁRON animációsfilm-rendező
KERESTES SZABOLCS zeneszerző, hangmérnök 
MUHI KLÁRA Dr filmkritikus
SELJÁN MÁRK DLA 3D tervezőművész
SIKUR MIHÁLY animációsfilm-rendező
SZIGETVÁRI ANDREA DLA zeneszerző, 
hangmérnök

SZAKMAI PARTNEREINK:
Cinemon Stúdió, Magyar Filmlabor, Umbrella Stú-
dió, ODD Stúdió, KGB Animációs Stúdió, Kedd
Stúdió, Átrium, Szolnoki Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Filmszemle, Magyar Rajzfilm Kft., Anilo-
gue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, BAB-
tér S.A.I.N.T Audio Stúdió, Puppetworks Stúdió

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Animációs tervező
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK:
NAPPALI magyar nyelven 
NAPPALI angol nyelven

rdekel, hogyan lesz a rajzból mozgó-
kép, vonz a filmes trükk, videójáték, 
app készítés? Animációs tervezőként 

a reklám, elektronikus média, film, digitális 
utómunka, játéktervezés területén komplex 
produkciók tervezője, vagy egy részterület 
specialistája lehetsz.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f határtalan lehetőségeket nyújtó vizuális 
technikákat
	f eljárásokat, amelyek járhatóvá teszik szá-
modra az animáció varázslatos világa felé 
vezető utat
	f gyakorlati tudást kiváló szakemberek segítsé-
gével és naprakész technikai háttérrel 
	f megtalálod a leginkább hozzád illő műfajt

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE 
	f megismerkedsz a produkciók előkészítési 
és gyártási fázisaival; az ötlettől, forgató-
könyvtől, a storyboardon, animatikon át  
az animálásig és az utómunkáig
	f megtanulod a digitális filmkészítéshez elen-
gedhetetlen szoftverek használatát: vágó, 
kompozitáló, 2D-3D animációs programokat
	f klasszikus technikákkal is találkozol: rajzani-
mációval, bábanimációval
	f hangdesignt tanulsz, így kezdetektől magad 
készítheted filmjeid hangját, zörejezését

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
történetfejlesztés; storyboard rajzolás, animá-
ciós filmnyelv; animatik készítés; rajzanimáció; 
bábanimáció; 3D modellezés és mozgatás; 2D 
digitális animáció; hangdesign; kompozitálás

GYERE HOZZÁNK, ha az animációs filmek iránt
nem pusztán, mint néző érdeklődsz, hanem lét-
rejöttük háttere is érdekel. Animációs tapaszta-
lat, szoftverismeret, vizuális és rajzi képzettség
előnyt jelent, de hiányuk nem kizáró ok. Ha még
keresed, vagy ha már van elképzelésed a világ-
ról és arról, hogy mit szeretnél a már meglévő
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SZAKFELELŐS:
Dr. habil. SLÉZIA JÓZSEF PhD 
főiskolai tanár, 
művészettörténész, 
design szakíró

FŐBB HALLGATÓI PROJEKTEK:
MADEINHUNGARY+MEED kiállítás
SZÖVETSÉG’39 workshop-program
SZAKMAI NAPOK - UTAK:
	f Angewandte Kunst Museum, Bécs
	f Neuen Sammlung, München
	f Vitra Design Museum, Weil am Rhein
	f Triennale Design Museum, Milánó
	f Kunsthistorisches Museum, Bécs
	f Bauhaus Archiv, Berlin
	f iSaloni, Milánó

DESIGNKULTÚRA
alapszak

A SPECIALIZÁCIÓK: designblogger, designelmélet 
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz napjaink kör-
nyezet- és tárgykultúrája iránt, fogékony vagy
a design és a vizuális művészetek elméleti és
gyakorlati problémáira, szeretnéd megtudni
a minőségi környezetformálás jellemzőit; kom-
munikatív vagy, beszédben és írásban is jó stí-
lussal, illetve szervezőképességgel rendelkezel.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f design és művészeti szakíróként
	f nyomtatott és elektronikus médiában szak-
író-elemzőként
	f design és művészeti galériákban, intézmé-
nyekben tanácsadó-szervezőként
	f design és művészeti vállalkozásoknál tanács-
adóként, elemzőként 

TOVÁBBTANULÁS: Design- és művészetme-
nedzsment mesterszakunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
Dr. habil. BARCZI ATTILA PhD ökológus
Dr. GULYÁS PÉTER PhD filozófiatörténész
KOROKNAI ZSOLT DLA képzőművész
LENKEI BALÁZS DLA formatervező
MÜLLER KRISZTINA táj- és kertépítész
Dr. PÖRCZI ZSUZSANNA PhD esztéta
Dr. TATAI ERZSÉBET PhD művészettörténész
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor 
emeritus, Munkácsy-díjas művészeti író, 
művészettörténész, designtörténész
Dr. UHL GABRIELLA PhD művészettörténész
Dr. habil. WESSELÉNYI-GARAI ANDOR PhD 
építész, építészettörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Interni Budapest, Eventuell Galéria, Design-
trend Kiadó, Madeinhungary+MeeD kiállítás

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Designelemző
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMA:
NAPPALI magyar nyelven

design mindennapi életünk szerves
része. A minket körülvevő formater-
vezett tárgyak alakítják felfogásun-

kat, hatással vannak életünkre és ízlésünkre. 

Az erős elméleti képzés mellett fontosnak tart-
juk a gyakorlati oktatást, az ökoszociális érzé-
kenység erősítését, a team- és projektjellegű 
munkavégzést, és hogy azonnal hasznosítha-
tó ismereteket szerezz.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f kik, hogyan, miért tervezték a közelmúlt és  
a jelen használati tárgyait, épületeit, vizuális 
rendszereit
	f hogyan írj meg egy design cikket
	f a design legfontosabb hazai és nemzetközi 
irányzatait, személyiségeit, kihívásait és el- 
méleteit
	f a kreatív iparágak és a startupok jellemzőit
	f kortárs kiállítások szervezésének, tervezői 
stúdiók, galériák működésének folyamatát
	f hogyan tudod segíteni az alkotótevékeny-
séget elméleti és történeti szakértelmeddel

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f a design története, elmélete, intézményi 
rendszere, aktuális trendjei, kihívásai
	f művészettörténet és művészetelmélet: külö-
nös tekintettel a legújabb irányzatokra
	f társadalomtudományi és egyéb ismeretek: 
például kritikaírás, kiadványszerkesztés 
	f tárgy- és környezetkultúrához kapcsolódó, 
gyakorlati jellegű, több tudományterületet 
érintő projektek: tér, forma, vizuális feladatok

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs nemzetközi és hazai design; ökotudatos 
design; kortárs művészeti trendek; szociálisan 
érzékeny design; design- és művészetelmélet; 
fenntartható társadalom kihívásai; design- és 
művészettörténet; design- és művészeti intéz-
mények; műhely projektek; kritikaírás

„Mindig is érdekelt a művészet, valamint  
a design elméleti és történeti háttere, azon-
ban a METU falai között kaptam meg arra 
a lehetőséget, hogy az ezzel kapcsolatos 
tudásomat szakmai szintre emeljem. Renge-
teg tapasztalatra és tudásra tehettem szert, 
valamint szoros kapcsolatot alakítottam ki  
az egyetemmel. A szakon nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy az itt végzett diákok 
komplex elméleti és gyakorlati tudástartalom-
mal rendelkezzenek, hiszen ez elengedhetet-
len egy designelméleti szakember számára.” 

MOTESICZKY BORBÁLA végzett hallgatónk

„Egyre nagyobb igény mutatkozik olyan sok-
oldalúan képzett szakemberek iránt, akik nyi-
tottak a környezet- és tárgykultúra aktuális 
problémáira, legfrissebb irányzataira. Töreked- 
nek a design, a vizuális művészeti terüle-tek 
és a különféle tudományágak közötti össze-
függések, kölcsönhatások elméleti megérté-
sére, innovatív gyakorlati alkalmazására.”

Dr. habil. SLÉZIA JÓZSEF PhD



„Kiváló tanárok tanítanak minket, akik suli mellett 
a szakmájukban is dolgoznak, és így már a kezdetektől 
a munkára készítenek fel.”

FOTOGRÁFIA

HORVÁTH MÁRTON
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SZAKFELELŐS:
GŐBÖLYÖS LUCA DLA habil. 
főiskolai tanár, 
Balogh Rudolf-díjas 
fotóművész

„Az alapok elsajátítása mellett megtanítottak
fotós szemmel gondolkodni, ami hozzájárult
ahhoz, hogy rátaláljak a saját látásmódomra.
Remek kapcsolatokat lehet kiépíteni mind
a szaktársakkal, mind a tanárokkal, amelyek
sokat segítenek az elhelyezkedésben.”

VARGA DZSENIFER végzett hallgatónk

„Nem tankönyvből magyarázták el a tanára-
ink, hogyan kellene fotóznunk, hanem meg-
mutatták azt a terepen, így olyan praktikákat 
is sikerült elsajátítanunk, amelyet az iskola 
falain belül lehetetlen lenne.”

BÉRES MÁRTON végzett hallgatónk

„Tulajdonképpen majdnem a nulláról építet-
tek fel a tanáraim, meghagyva a gondolkodás 
szabadságát - sőt: elvárva azt!” 

SOMORJAI BALÁZS végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
ART MARKET BUDAPEST Hasenfratz Ora 
Budapest a fiatal tehetségekért program kü-
löndíj; HELLODESIGN TALENT AWARD Kiss
Richárd, Novák Márton, I.díj; OMDK 2017
Szabó Zsófia: I.díj; 35. MAGYAR SAJTÓFOTÓ
PÁLYÁZAT Kaszás Tamás: művészeti sorozat 
I.díj; Szekeres Máté: André Kertész Nagydíj; 
Markoszov Szergej: Escher Károly-díj; Varga 
Dzsenifer: Természet és tudomány III.díj, 
Somorjai Balázs: Mindennapi élet III.díj, Forgács
Zsuzsanna: Emberábrázolás-portré II.díj; 37. 
MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT Ladjánszki 
Máté: Emberábrázolás-portré sorozat II.díj, Var-
ga Dzsenifer: Sport sorozat II.díj

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK: 
HIRLING BÁLINT Image Tellers; RUZSOVICS
DORINA divany.hu; MERÉSZ MÁRTON 168  
óra; CSÓTI REBEKA Story és Best magazin; 
VARGA DZSENIFER, KASZÁS TAMÁS index.
hu; SÓKI TAMÁS, BODNÁR BOGI MTI

FOTOGRÁFIA
alapszak

A GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a vizuális 
kommunikáció iránt, és a kamerád segítségé-
vel szeretnéd megmutatni a világot olyannak, 
amilyennek Te látod. Ha fejlett a kritikai érzéked, 
szeretsz csapatban dolgozni, a szemed mindig 
a témát és a képet keresi, akkor itt a helyed!

TOVÁBBTANULÁS: Fotográfia mesterszakunkon

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f fotográfusi munkakörökben a fotográfia és 
a vizuális média különböző szakterületein
	f önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban
	f szerkesztőségekben
	f fotóriporterként, divatfotósként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ALMÁSI J. CSABA fotográfus, divatfotós
CZEIZEL BALÁZS DLA fotográfus
GERHES GÁBOR Munkácsy-díjas képzőművész
HAJDÚ D. ANDRÁS Pictures of the Year nyertes
fotográfus
ILLÉS BARNA fotográfus
JÁMBOR ZSÓKA fotográfus
KISS SZILÁRD stylist 
KORNISS PÉTER Kossuth-díjas, Pulitzer-emlék-
díjas fotográfus
NÁNÁSI LÁSZLÓ fotográfus
PETTENDI SZABÓ PÉTER fotográfus
PFISZTNER GÁBOR szakíró
RÉVÉSZ TAMÁS Balázs Béla-, World Press Photo-
díjas, Pulitzer-emlékdíjas fotóművész, fotóriporter
SZABÓ DEZSŐ Munkácsy-díjas képzőművész
VIRÁGVÖLGYI ISTVÁN képszerkesztő, kurátor
ZALKA IMRE fotográfus

SZAKMAI PARTNEREINK:
Mai Manó Ház, Capa Központ, Tripont Foto 
Video Kft., Godot Kortárs Művészeti Intézet

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Fotográfus-tervező
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK:
NAPPALI magyar nyelven
NAPPALI angol nyelven
LEVELEZŐ magyar nyelven

fotográfia képes arra, hogy egyide- 
jűleg legyen a tényszerűség,  a reá- 
lis képzelet, a fikció és az álomvilág 

megteremtője.  

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f a fotográfia vizuális formanyelvét, annak 
analóg- és digitális technikai eszköztárát
	f gondolataidat munkáidon keresztül kifejezni 
	f változatos technikákat és technológiai új-
donságokat
	f kritikus szemléletet
	f önálló és csapatmunkát
	f olyan tudásanyagot, amellyel bekapcsolód-
hatsz a hazai és nemzetközi művészeti világba  

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Az első év fókuszában:
	f a technikai tudásod elmélyítése, az eszköz- 
és szoftverismeret áll, elsősorban a műtermi 
fényképezés, az analóg technikák, a képben 
való gondolkodás elsajátításán keresztül

A második év:
	f a művészeti gondolkodásmód, a vizuális 
nyelv és a kompozíciós ismeretek kialakítá- 
sáról, de mindenekfelett az egyéni kreatív 
készségek feltárásáról szól

A harmadik évben:
	f éles helyzetben, a kreatív ipar, a művészeti 
szintér valós szereplőivel együttműködés- 
ben komplex feladatokat, önálló projekteket 
tervezhetsz és kivitelezhetsz

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
fotográfiai tervezési ismeretek (alkotói, koncep-
tuális, portré, dokumentarista, kísérleti, riport,
divatfotográfia); kreatív tervezés; stúdiógyakor-
lat; fotográfia történet; fotótechnika; művésze-
ti interpretáció; filozófiai, kortárs vizuális kom-
munikáció; médiumismeret; riportfotográfiai
műfajok

SPECIALIZÁCIÓK: alkotói fotográfia, divatfoto-
gráfia, riportfotográfia specializáció
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.
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riportfotográfia

A fotóriporter lételeme az analitikus vi-
láglátás, amely arra irányul, hogy mikép-
pen közvetítse a körülötte lévő világot 
mások számára, azaz, hogy mi lehet érde-
kes információ másoknak. Feladata, hogy 
felhívja a figyelmet a fontos kérdésekre.

Ha az események, hírek közvetítése, vizuális 
történetek alkotása érdekel, akkor ez a speci-
alizáció a Te tereped. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f többek között újságírást, webdesignt, mul-
timédiás ismereteket, amelyek szükségesek  
a fotóriporter karrier építéséhez, az esetle-
ges “több lábon álláshoz”; felkészítünk a fo- 
tóriporteri munka feladataira
	f a fotóriportázs technikai fortélyait
	f megismered a nagy elődök munkáit
	f hangsúlyt helyezünk az íráskészség, a pro-
jektjavaslatok megfogalmazásának fejlesz-
tésére, a sajtó és a vizuális újságírás minden 
fajtájára

GYERE HOZZÁNK, ha nem csak „jó képet” 
szeretnél készíteni, hanem fontos ügyekről is 
beszámolni, tudósítani, együttérzően doku-
mentálni szociális kérdéseket. Sikert érhetsz 
el ezen a pályán, ha kitartó, érdeklődő és kí-
váncsi vagy arra, hogy mi zajlik körülöttünk  
a világban, ha képes vagy meglátni a „storyt” 
és láttatni tudod azt, amit más nem vesz észre.

divatfotográfia

A divatfotó hosszú ideje nagyon népszerű
ága a fotográfiának, hiszen az alkalma-
zott műfajok közül ez adja a legnagyobb 
szabadságot művelőjének.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f divatfotográfia történetet
	f a műfaj vizuális eszköztárát
	f önálló, kreatív gondolkodást
	f magas szintű technikai tudást
	f megismered a nagy elődök munkáit, 
a divatfotó technikai eszköztárát 

GYERE HOZZÁNK, ha vonz a divat világa és 
szeretnél olyan képeket készíteni, ahol a fény-
kép tárgyát - legyen az tárgy- vagy modellfotó 
- magad rendezed el, és érzel magadban elég 
kreativitást ehhez, valamint jó kommunikációs 
készséggel bírsz.

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

alkotói fotográfia

Az alkotói fotográfia specializáció megegyezik 
a Fotográfia alapszakkal. Leírása az alapszak-
nál olvasható.

FOTOGRÁFIA alapszak 
specializációk
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SZAKFELELŐS:
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA 
főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
grafikusművész

„Tanári karunk egyrészt elődszakunk, a meg-
szűnő Képi ábrázolás szak, másrészt a Vizuális 
Kommunikáció, az Animáció és Média design, 
valamint a Mozgókép Tanszék oktatógárdájá-
ból kovácsolódott össze. A képalkotás olyan 
klasszikus kifejezési formáinak, mint az auto-
nóm grafika, a sokszorosító grafika, a festé-
szet, és ezek digitális eszközökkel létrehozható 
változatai mellett az alkalmazott-, és a mé-
diaművészetek különböző határterületeinek 
a megismertetése színesíti szakunk oktatási 
palettáját.

JÚLIUS GYULA DLA egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció Tanszék vezetője

KÉPALKOTÁS
alapszak

Átfogó elméleti és gyakorlati ismere-
teket szerezhetsz a tradicionális és
kortárs képalkotás, képalakítás te-

rén, másrészt a képírás (elektronikus képal-
kotás), mozgóképkultúra és média világában.

Biztos alapokat nyújtunk a hagyományos ana-
lóg és az új technológiák lehetőségeit kiakná-
zó digitális, vizuális világban való tájékozódás-
hoz. Megismerheted a képalkotás klasszikus 
műfajai mellett a vizuális reprezentáció moz-
góképes, multimédiás és interaktív megnyilvá-
nulásait is. 

SZAKIRÁNYOK: 
	f képalkotás
	f mozgóképkultúra és média

A szakirányok megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

KÉPALKOTÁS SZAKIRÁNYON:
a kortárs képzőművészet hagyományos és 
legújabb vizuális kommunikációs módszerei-
nek megismerésére és használatának módjaira 
egyaránt fókuszálunk. Az autonóm festészet 
és grafika klasszikus eljárásaitól kezdve a kine-
tikus-, a fényművészeti- és interaktív installáci-
ókon át egészen az újmédia, a videoművészet 
területéig terjedő eszköztárból választva is ki-
próbálhatod kreativitásodat.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA SZAKIRÁNYON: 
a fő hangsúlyt a filmkészítésre és a média kom-
munikáció vizuális területére helyezzük.

Szakirányainkról bővebben a következő olda-
lakon olvashatsz.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Mozgóképkultúra- és média szakember
Képalkotás alapszakos festő, grafikus
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
lásd a szakirányoknál 
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SZAKIRÁNY VEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA
egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció 
Tanszék vezetője

FŐBB SIKEREINK:
DESIGN HÉT BUDAPEST 2015 ME(e)Tdesign
kiállítás; OMDK 2015 Horváth Judit: Installáció
II. díj; ANALYSIS végzős hallgatók kiállítása,
B29 Galéria; FRESH DESIGN nemzetközi kiállí-
tás, workshop; DIPLOMA plusz kiállítás, B32
Galéria; NECROMONICON Horváth Lóczi Judit
diplomamunkája, Latarka Galéria; BARCSAY
JENŐ DÍJ Horváth Lóczi Judit; POLISH SIGNS
2011-2013 Polish Masters workshop, kiállítás

„A METU-n fontos az önálló munkavégzés,
a problémamegoldás. Nem a lexikális tudásra,
hanem a készség- és képességfejlesztésre he-
lyezik a hangsúlyt. Kísérletezz, fedezd fel
az eszközöket, technikákat, magadat, mert
csak így keletkezik valódi műalkotás!” 

SZŐKE LILI végzett hallgatónk

„Részt vettem művésztelepen, külföldi tanul-
mányúton, dolgoztam workshop oktatóként, 
nyári művészeti iskolában, megtanultam szám-
talan eljárást, technikát, elméletet, gyakorla-
tot...mindig úgy éreztem, hogy sokkal többről
van szó, mint kreditek megszerzéséről. Taná-
raink arra buzdítanak minket, hogy merjünk
őszinték lenni, magunkat adni, segítségre, út-
mutatásra számíthatsz tőlük, hogy saját célja-
idat hogyan tudod leginkább megvalósítani.”

VITÁNYI REGINA végzett hallgatónk

„Elméleti és gyakorlati szinteken is lehetősé-
günk nyílt elmélyíteni a vizuális megjelenítés-
sel kapcsolatos tudásunkat, készségeinket. 
A képalkotás úgy működik tovább az életünk-
ben, mint egy alternatív kommunikációs for-
ma. Vizuális nyelven beszélünk, kifejezzük ál-
tala a gondolatainkat, és az a legjobb benne,
hogy szinte mindenki számára olvasható üze-
netet hozunk létre.”

LUKÁCS LAURA végzett hallgatónk

KÉPALKOTÁS alapszak
képalkotás szakirány

K litográfia és szitanyomat-készítés; képalkotás
és tipográfia; képalkotás és médiaművészet;
vizuális kommunikáció történet és gyakorlat;
illusztrációtervezés; vizuális kultúra tudomány;
képelméletek; könyvtervezés; képregény

GYERE HOZZÁNK, ha jó a rajzkészséged, érde-
kel a képzőművészet, eredeti, kreatív módon
gondolkodsz és képességeidet magas szinten
szeretnéd fejleszteni.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
	f képzőművész, festő vagy grafikusművész
	f könyvtervező, illusztrátor, képregényrajzoló, 
látványtervező, concept artist vagy más gra-
fikai, képzőművészeti terület alkotója
	f szakmai műhelyek szakkörök és múzeum- 
pedagógiai foglalkozások vezetője 

TOVÁBBTANULÁS: Tervezőgrafika mesterszakunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
AGNES VON URAY festőművész
CSÁKI LÁSZLÓ Balázs Béla-díjas animációs- 
filmrendező, képzőművész
GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikusművész
GALLUSZ GYÖNGYI DLA Munkácsy-díjas 
grafikusművész
GERBER PÁL Munkácsy-díjas képzőművész
GERHES GÁBOR Munkácsy-díjas képzőművész 
KESERUE ZSOLT képzőművész 
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas 
grafikusművész, szakfelelős
SZOLNOKI JÓZSEF rendező, médiaművész
WECHTER ÁKOS képzőművész

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Képalkotás alapszakos festő, grafikus
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven 
NAPPALI angol nyelven
LEVELEZŐ magyar nyelven

épzésükben egyaránt szerepet kap 
a manuális készségek fejlesztése,  
a hagyományos és új technológiák 

elsajátítása és a kreatív gondolkodásmód 
gyakorlása.   

Lehet a Te tereped az egyedi- és sokszorosító
grafika, a festészet, installációművészet, video-
művészet, de foglalkozhatsz a filmművészet-
ben használt képes forgatókönyvvel, a story-
boarddal, a képregénnyel, a képzőművészet, 
valamint a design közös területeivel, és a kortárs
képzőművészet legújabb alkotómódszereivel is.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f az alapvető számítógépes grafikai progra-
mokat, kortárs képalkotó technikákat és 
elméleteket 
	f fejlesztjük a kézügyességedet és ábrázolási 
módszereidet 
	f nemcsak az illusztrációkat tudod elkészíteni 
egy regényhez, hanem az egész könyvet is 
képes leszel megtervezni
	f nemcsak olaj-vászon festményt tudsz majd 
alkotni, hanem mozgóképet, interaktív instal- 
lációkat, objekteket is
	f komoly elméleti tudással vértezünk fel 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Az első év fókuszában:
	f hagyományos képzőművészeti technikák
	f a festészet, a grafika anyagai és eljárásai

A második év központjában:
	f 3D-s plasztikai és számítógépes gyakorlati 
feladatok - térbeli képalkotás, installációter-
vezés fizikai és virtuális változatai

A harmadik év pillérei:
	f az állókép mellett a mozgókép képzőművé-
szeti vonatkozásai
	f a művészi fotó és videó lehetőségei

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
képzőművészeti technikák; kreatív képalkotási
stúdiumok; linómetszet, fametszet, rézkarc,
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SZAKIRÁNY VEZETŐ:
GROÓ DIÁNA DLA 
főiskolai docens, 
filmrendező

„A szakon lehetőséget, teret, segítséget kap-
tunk ahhoz, hogy átfogó ismereteket szerez-
zünk a filmkészítésről. A legfontosabb mégis, 
hogy kivételes, új barátságok köttettek, együtt 
dolgozhattunk tanárainkkal, akikre mind szak-
mailag, mind emberileg felnézhetünk.”

SZEBENYEI MÁRK végzett hallgatónk

„Az egyetemi évek alatt olyan ismeretségekre
tehettem szert, amelyek remélhetőleg végig-
kísérik majd az életemet. Ilyen például, hogy
a Karlovy Varyban díjazott Ernelláék Farkasék-
nál forgatásán tanárunk, Hajdu Szabolcs ren-
dező asszisztense lehettem, testközelből ta-
nulva példaképemtől.”

KONKOL MÁTÉ végzett hallgatónk

„Ez a szak azt ígérte, belekóstolhatok minden-
be, a hangtól kezdve az operatőri munkán 
át az írásig, rendezésig - pont ezt kerestem, 
és meg is kaptam. Mindent, amit a szakmá- 
ról tudok, azt tanáraimtól, csoporttársaimtól 
tanultam. A kiváló tanári kar megalapozta  
azt a filmes ízlést és igényességet, melyet sze-
retnék képviselni a jövőben. 

TÖRÖK ÉVA végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
19. FALUDI FILMSZEMLE Herczeg Richárd: 
Legjobb vágó kategória; PÁZMÁNY FILM-
FESZTIVÁL Batka Máté: Pro Educatione Egye-
sület különdíj, Vörös Zétény: Hagyományok, 
társadalom, kultúra kategória, I.hely; BERLI-
NALE Ferge Roland: El c. filmje (operatőr: K.
Kovács Ákos) Generation Kplus szekció, elis-
merő oklevél; 23. ORSZÁGOS DIÁKFILM-
SZEMLE Jakobetz Zoltán: Vándorkupa, Me-
diawave szakmai különdíj, Sipos Bence: Váltás, 
MTVA fiatal filmes különdíj

KÉPALKOTÁS alapszak
mozgóképkultúra és média szakirány

Á MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f tömegkommunikációs médiával foglalkozó 
intézményeknél mozgóképkészítőként
	f filmes utómunkálatok területén
	f műsorkészítésben, szervezői munkakörben
	f szerkesztőségekben
	f reklám- és PR-szakemberek mellett  
mozgóképkészítő munkatársként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas  
filmoperatőr
FEKETE IBOLYA Balázs Béla-díjas filmrendező 
FERENCZI GÁBOR Balázs Béla-díjas 
filmrendező, forgatókönyvíró 
GÓZON FRANCISCO Balázs Béla-díjas 
filmoperatőr
KARDOS SÁNDOR Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas operatőr
MIKLÓS MARI Balázs Béla-díjas vágó
NAGY VIKTOR OSZKÁR filmrendező 
PACSKOVSZKY JÓZSEF DLA Balázs Béla-díjas 
forgatókönyvíró, filmrendező
PÁLOS GYÖRGY DLA Balázs Béla-díjas 
filmoperatőr
SZALAI KÁROLY Balázs Béla-díjas vágó 
TRENCSÉNYI KLÁRA filmrendező, operatőr
 
SZAKMAI PARTNEREINK:
ATV, Átrium, MAFILM, Magyar Filmlaboratórium, 
Magyar Nemzeti Filmarchívum, Pesti Magyar 
Színház, Schwindl Kft., Ufa Magyarország, Visi-
onteam L.O. Filmtechnikai Szolgáltató Kft.; Spe-
cial Grip Hungary Kft., Uránia Nemzeti Filmszín-
ház, Origo Film Studio, Video Assist Hungary Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Mozgóképkultúra- és média szakember
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven  
NAPPALI angol nyelven
LEVELEZŐ magyar nyelven

ltalános képet kapsz a mozgókép-
készítés elméletéről és gyakorlati le-
hetőségeiről, valamint betekintést 

nyersz a szakma egyes részterületeibe.   

Mire végzel, biztos elméleti tudásod lesz a vizuá-
lis kommunikáció sajátosságairól és képes leszel
mozgóképes anyagokat létrehozni. A sokféle
gyakorlatnak köszönhetően megtalálod azt
a területet, amely a legközelebb áll egyénisé-
gedhez és érdeklődési körödhöz. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f játék-és dokumentumfilm készítés alapjait
	f forgatókönyvírást, rendezést, világosítást, 
vágást, filmes utómunkát
	f mozgóképtörténetet, elméleti ismereteket

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f a mozgóképművészet gyakorlat keretében 
megtanulod a dramaturgia szabályait,  
a szerkesztést-vágást és a gyártás területeivel 
kapcsolatos tudnivalókat
	f a mozgóképtechnika egymásra épülő félé- 
veiben megismered a filmes formanyelvet, 
az operatőri és hangtechnikai munkát 
	f lehetőséged van egykamerás és többka-
merás felvételek készítésére, a fontosabb 
utómunka szoftverek használatának elsajá-
títására, különböző mozgóképes műfajok és 
szerepek kipróbálására

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
filmelmélet; mozgóképtörténet; mozgókép-
művészet gyakorlat; mozgóképtechnika (ope-
ratőri ismeretek, hangtechnika, videó utómun-
ka, mozgókép-készítő multimédia szoftverek);
vizuális stúdium - elemzések, gyakorlatok

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a mozgóké-
pek különböző formái iránt, fejlett vizuális in-
telligenciával rendelkezel, jó együttműködési 
és kommunikációs készséggel bírsz.



„A tanárok mindig a maximumot igyekeznek 
kihozni a hallgatókból, ami kemény, 
de eredményes, így fejlődünk igazán.”

CRAFT

VARNYÚ DORINA      VÖRÖSVÁRI BIANKAl
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SZAKFELELŐS:
BARÁTH HAJNAL DLA habil. 
egyetemi tanár, 
Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész,
a Divat és Textil Tanszék 
vezetője

„A legnagyobb hatást a METU légköre tette 
rám: a műhelyek hangulata, az oktatók, a hall-
gatók közvetlensége, segítőkészsége. Remek,
hogy át lehet járni a szakok közt, hogy a taná-
rok, más szakos hallgatók véleményét is kikér-
hetem, segítséget kapok tőlük. A közös projek-
tek meghatározó élmények, hiszen ugyanazt
a tervezői problémát járjuk körül, csak éppen 
más szempontok szerint.”

GOTTLIEB RÉKA végzett hallgatónk 

„A műhely felszereltsége végtelen lehetőséget
adott, hogy kísérletezzek, játsszak, fejlesz-
szem az ötleteimet. A szak légköre nagyon 
barátságos, ez sokat jelentett, bátorságot 
adott.”

SZIRÁKI ZSUZSANNA végzett hallgatónk

„Technokrata világunkban az egyre erősödő
globalizáció ellenpontjaként az egyedi és 
megismételhetetlen minél inkább felértéke-
lődik. A kézművesség ismerete a hagyomány 
továbbélését és korunk elvárásainak megfe-
lelő, magasabb szintű újrateremtését teszi le-
hetővé. A tárgyak, amellett, hogy funkciójuk 
van, lenyomatai a kornak, gondolkodásnak és 
az alkotó keze nyomának. Megteremtésük-
höz felelős gondolkodás, magasfokú szakmai 
ismeret, egyedi látásmód szükségeltetik. Hall-
gatóinkkal együtt, közös munkával e célok el-
érését tűzzük ki magunk elé.”

BARÁTH HAJNAL DLA habil.

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2013 Gottlieb Réka Textil I.díj, Pro Arte
Aranyérem; 2015 Craft1. Simon Luca I.díj,
Zachar Viktória II.díj; 2019 Kiss Lúcia Craft2.
II.díj; GOTTLIEB RÉKA GOMBOLD ÚJRA! 2015
döntős, kiegészítő kategória, YOUNG CREATI-
VE CHEVROLET pályázat, nemzeti szint, divat 
kat., II.hely; TEDxYouth@BUDAPEST előadók:
Fejes Kriszta, Valicsek Ildikó, Gottlieb Réka;
MARIE CLAIRE FASHION DAYS divatbemuta-
tók; HEIMTEXTIL; METU LOOK fashion edition

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA
alapszak

A SPECIALIZÁCIÓK: 
divat, kreatív ékszer, textil
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

GYERE HOZZÁNK, ha nyitott, együttműködés-
re kész vagy, és érdeklődsz a kézműves techni-
kák iránt. Ha szeretnél saját kezűleg textileket, 
öltözéket, mintát, kiegészítőket létrehozni, ak-
kor jó helyen jársz. Ha kitartó, kreatív, szorgal-
mas vagy, ha érdekel a kézzel és számítógéppel 
való tervezés, ha fontosnak tartod, hogy alkoss 
és azt másoknak is megmutasd, ha kísérletező 
alkat vagy, akkor nálunk ezt is fejlesztheted. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
	f önálló tervező a textil-, az öltözék-,  
a kiegészítő- és ékszertervezés területén
	f szakkörök, szakmai műhelyek, kreatív  
fejlesztő, rajzi és vizuális gyermekfoglalko-
zások vezetője
	f tervező asszisztens vagy kivitelező design 
stúdiókban 

TOVÁBBTANULÁS: Divat- és textiltervezés vagy 
Formatervező művész mesterszakunkon
 
SZAKMAI PARTNEREINK:
Defolabor, Nanushka, Európa Design Hungary 
Zrt., Iparművészeti Múzeum, Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem, Ahn Tuan, Konsanszky, Ma-
rie Claire, Nubu, Alliance Francaise, Innovatext, 
Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapít-
vány, Csárdatext

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Kézműves szakember a végzett 
specializáció megnevezésével
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven

múlt értékeinek megőrzésével, a je-
len eszközeivel, a jövő kihívására 
készítünk fel. Célunk, hogy szakun-

kon az évszázadok alatt felhalmozott kéz-
műves tudást és ismereteket elsajátítsd, mo-
dern és akár saját fejlesztésű technológiák-
kal párosítva alkalmazd a kor igényei szerint. 

Készíthetsz alapanyagot, ruhát, ékszert, öltö-
zékkiegészítőt és textil tárgyat, amely lehet al-
kalmazott vagy autonóm alkotás is.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f gyakorlatorientált, mesterségre fókuszáló 
feladatokon keresztül a különböző  
textilanyagok és technikák alkalmazását
	f társadalmi érzékenységet és magas fokú 
mesterségbeli tudást
	f anyag és technológiai ismereteket, gyors 
problémamegoldást
	f gyakorlati ismereteket a divat-, ékszer-, 
kiegészítő-, és textiltervezés területén

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év - alapozó képzés:
	f formaalakítás, mintaképzés alapjai
	f rajz és tervmegjelenítés manuális és számí-
tógépes eszközök használatával
	f a kreatív gondolkodás alapjai

Második, harmadik év - specializációválasztás:
	f a választott irány mesterségbeli fogásai
	f tematikus kutatások és gyakorlati feladatok 
	f kritikai érzék és prezentációs gyakorlat fej- 
lesztése

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
mintaképzések; formaalakítások lágy és merev
anyagokkal; elméleti és gyakorlati összefüggések
a textiltörténetben; néprajz; designtörténet,
textiltörténet; divatrajz; szabadkézi és számító-
gépes tervmegjelenítés; textil nyomó és szövő
műhelygyakorlat; öltözéktervezés és műhely-
gyakorlat; ékszertervezés és kivitelezés
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FŐBB SIKEREINK:
DESIGN HÉT BUDAPEST 2015 ME(e)Tdesign,
TESTközel; OMDK 2015 Könczöl Alexandra: 
I.díj; JÓL ÁLL NEKED A TOLERANCIA pályá-
zat Mészáros Lúcia: döntős; EFU EUROPEAN
FASHION UNION nemzetközi divatpályázat,
bemutató; LENOVOxELLE DIVATTERVEZŐ 
PÁLYÁZAT Gottlieb Réka - Zámori Zsófia: I.díj,
Bráz Noémi: közönségdíj; NEW CRAFT Péter 
Pál Galéria; MARIE CLAIRE FASHION DAYS;
GOTTLIEB RÉKA: GOMBOLD ÚJRA! newcomer-
kiegészítők, döntős; YOUNG CREATIVE CHEV-
ROLET 2013 Fashion kategória nemzeti szint,
II.díj; OTDK, Pro Arte aranyérem, METU DIVAT-
SHOW Francia Intézet; TEDxYouth@BUDAPEST
Fejes Kriszta és Gottlieb Réka; HELLODESIGN 
TALENT AWARD 2016 Wágner Nóra: Fashion
Design, I.díj; SHOWROOM TUNISIA 19.1 pá-
lyázat egyik nyertese Katona Dóra Mya; METU
LOOK fashion edition bemutató, FUGA

„A METU-n kiválóan felszerelt műhelyben, ba-
rátságos környezetben dolgozhatunk és fej-
leszthetjük magunkat, kooperálva más szakon
tanulókkal. Az itt kialakult kapcsolatok a ké-
sőbbiekben is jövedelmezőek lesznek”

SZABÓ DOROTTYA végzett hallgatónk 

„Fontosnak tartom a határaim feszegetését, 
képességeim korlátainak megdöntését, ehhez
az egyetemi feladatok teret adtak, mert újabb
és nehezebb kihívásokat rejtettek.”

KOTASZEK LUCA végzett hallgatónk

„Nagyon sok technikával ismerkedtem meg, 
felfedeztem számtalan alapanyagot és esz-
közt. Jóformán minden tudást, tapasztalatot 
a szakmáról (és még azon túl is) az egyetemi 
éveim alatt sajátítottam el.”

BORGÓ LUCA végzett hallgatónk

„A szakmai alapok mellett a kreatív folyamat 
gondolkodásmódját is megtanulhattam. Nem 
csak az elméleti tudást kaptam meg, hanem 
a gyakorlatit is. A barátságos légkörrel, a ta-
pasztalt oktatókkal és a felszerelt műhelyek-
kel minden megvan a METU-n, ami ahhoz kell, 
hogy a kreativitásunk szárnyalhasson.

FENG YA XIAN végzett hallgatónk

KÉZMŰVES 
TÁRGYKULTÚRA
alapszak
divat specializáció 

Atextilművészet tradícióira épít-
ve felkészültté teszünk a divat 
különböző területein jelentkező 

igények professzionális megválaszolására, 
saját tervezői utad megtalálására.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f a hagyományos technikákat és a kortárs 
technológia újításainak használatát
	f új anyagokat kísérletezhetsz ki 
	f testléptékű formaképzést
	f öltözékkultúrákra épített tervezési feladato-
kon keresztül a divatékszer-, a látványruha-, 
vagy a klasszikus ruhatervezést
	f összetett és egyéni gondolkodásmódot
	f márkamenedzsmentet és a brandépítést

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
textil- és divattörténet; formaalakítási gyakor-
latok, varrási és szabási ismeretek; kísérleti és
funkcionális öltözéktervezés; öltözékkiegészí-
tő: cipő-, táska-, ékszertervezés; öltözékterve-
zés természeti és kulturális inspirációk alapján; 
képzőművészet és divat, építészeti és plasztikai 
párhuzamok; kortárs divatjelenségek; anyagkí-
sérletek, innovatív textiltechnikák 

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
DROPPA JUDIT DLA habil. Munkácsy-díjas
textilművész, professor emerita
CSALÁR BENCE divatblogger
JUHÁSZ NÓRA textiltervező művész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
KOVÁCS ADÉL divattervező művész
MERÉNYI ZITA divattervező 
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor
RÁKHELY ZSÓFIA divattervező
REMETE KRISZTA DLA habil. jelmeztervező
SZABÓ FRUZSINA divattervező

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész 
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„Azért választottam ezt az irányt, mert más-
hogy mozgatja meg az agyamat. A legkülön-
félébb anyagokkal dolgozunk, új technológi-
ákkal ismerkedünk meg, a műfajból adódóan
más léptékben gondolkozunk, és új problé-
mákat kell megoldanunk. Tanáraink arra buz-
dítanak minket, hogy kalandozzunk. A legva-
dabb ötleteinket bátran valósítsuk meg úgy, 
hogy ne kössön meg a technikai hiányosság. 
Ha nem tudunk fémmel dolgozni: önteni, fog-
lalni, forrasztani, akkor pont ezeket kell a le-
hető legkreatívabban kikerülni, és így létre-
hozni funkcionálisan működő tárgyakat.” 

ZÁMORI ZSÓFIA végzett hallgatónk 

A tanárok hihetetlenül inspirálóak és segítőké-
szek. A szakmailag kiemelkedő, motiváló kö-
zeg nem csak szakmai, hanem személyes té-
ren is lehetőséget adott a fejlődésre.”

DIRICZI CSENGE végzett hallgatónk

„A METU jó lehetőséget ad a szakmai építke-
zéshez. A tanárok partnerként tekintenek
a diákokra, az oktatás személyre szóló és 
nagyon rugalmasan igazodik az egyéni ké-
pességekhez és elképzelésekhez. Egy közös
cél felé haladunk, folyamatosan mélyül a szak-
ma iránti szeretetünk, végül együtt örülünk 
a sikereknek.”

BAKÓ EVELIN végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
DESIGN HÉT BUDAPEST 2015 ME(e)Tdesign
pop-up kiállítás, TESTközel; EFU EUROPEAN
FASHION UNION nemzetközi divatpályázat,
divatbemutató; MARIE CLAIRE FASHION 
DAYS divatbemutató hallgatóink munkáiból;
NEW CRAFT Péter Pál Galéria diplomakiál-
lítás; METU DIVATSHOW Francia Intézet; 
SHOWROOM TUNISIA 19.1 pályázat egyik 
nyertese Bugyik Nikoletta; METU LOOK fashi-
on edition divatbemutató, FUGA

Az ékszer öltöztet és megmutatja 
viselője egyéniségét. Készítheted
alternatív alapanyagból, akár hul-

ladékból is, miközben átlényegíted viselő-
jére szabva. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f a divathoz kapcsolódóan kiegészítők  
tervezését és kivitelezését
	f esztétikai és konceptuális képességeid  
fejlesztését
	f megtapasztalhatod a kézműves  
technikákkal alakítható anyagok  
sajátosságait, lehetőségeit
	f a számítógépes tervezést és kivitelezést  

FŐBB TÉMAKÖRÖK: 
textil- és divattörténet; formaalakítási gyakor-
latok; prezentációs gyakorlatok; kísérleti ék-
szertervezés; öltözékkiegészítő: cipő-, táska-, 
ékszertervezés; számítógépes tervezés; 3D; 
ipari kivitelezés 

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
DUCSAI JUDIT designer 
JUHÁSZ NÓRA textiltervező művész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
KOVÁCS ADÉL divattervező művész
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor
POPPRE ORSOLYA textiltervező művész
REJKA ERIKA DLA keramikusművész

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
VÁGI FLÓRA ékszertervező művész

SPECIALIZÁCIÓ MEGBÍZOTT VEZETŐJE: 
JERMAKOV KATALIN Ferenczy Noémi-díjas 
ötvösművész

KÉZMŰVES 
TÁRGYKULTÚRA
alapszak
kreatív ékszer 
specializáció
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„A METU-n töltött éveim alatt beható mű-
helyismeretre és gyakorlatra tettem szert, 
megismertem a tradicionális és a modern ter- 
vező-kivitelező technikákat is. Remek tanárok  
adták át szakmai tapasztalataikat. Az egye-
tem légköre profi, mégis barátságos, inspiráló,  
ahol a tanárok partnernek tekintik a diákokat.” 

FÜLÖP LUCA végzett hallgatónk 

„A többféle specializáció lehetővé teszi, hogy
a hozzánk legközelebb álló művészeti ággal
foglalkozzunk, mely alapot ad a későbbi pá-
lyánkhoz. Olyan kreatív személyiségeknek ér-
demes az egyetemet választania, akik szeretik 
az autonóm és az alkalmazott művészetet is, 
mivel itt lehetőségük van mind a két irány-
ban alkotni. A METU folyamatosan fejlődik, 
új gépek és programok segítik a tervezési és 
kivitelezési folyamatot, hogy a nemzetközi 
színtereken is megállják helyüket a hallgatók.”

VARGA ANITA végzett hallgatónk 

„Megismerhettem a szakmámhoz szükséges
technikákat a hagyományos eljárásoktól a leg-
modernebbekig. Tanulmányaim során olyan fe-
ladatokon dolgozhattam, amelyek fejlesztet-
ték a készségeimet és elindítottak az alkotói 
pályán. Nagyon erős tervezői alapot kaptam, 
amelyre támaszkodva reflektálni tudok a te-
rületemen megjelenő problémafelvetésekre.”

KISS LÚCIA végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
DESIGN HÉT BUDAPEST 2015 ME(e)Tdesign
pop-up kiállítás, TESTközel; NEW CRAFT Pé-
ter Pál Galéria, diplomakiállítás; LENOVOx-
ELLE DIVATTERVEZŐ PÁLYÁZAT Gottlieb 
Réka és Zámori Zsófia közös kollekciója nyer-
tes, Bráz Noémi: közönségdíjas; ROVITEX 
HOMEDECO GROUP lakástextiltervező pá-
lyázat, Tóth Barbara: II.hely; Valicsek Ildikó 
Térelválasztója a DESIGN BOOK OF THE 
YEAR-ben és a TEDxYouth@Budapest kon-
ferencián; OMDK 2015 Craft 1. Simon Luca: 
I.díj, Zachar Viktória: II.díj; HEIMTEXTIL 
2014-től önálló bemutatkozó stand; OMDK 
2019 Kiss Lúcia Craft 2., II.díj; Fülöp Luca 
Design, III.díj; METU LOOK fashion edition 
divatbemutató, FUGA

S pecializációnkon a textiltervezés és 
kivitelezés két nagy területét sajá-
títhatod el: a mintatervezést és szö-

vettervezést. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f funkcionális alapanyagok és autonóm 
textilek készítését
	f mintakészítést a legújabb technológiai 
eszközökkel, innovatív hozzávalókkal  
és technikai vívmányokkal 
	f a hagyományos történelmi textilek 
történetét, azok összetevőit és technikáit 
	f kísérletezhetsz kortárs anyagokkal,  
mindennel, ami szálként funkcionálhat

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
néprajz; textiltörténet; kutatásmódszertan; kor-
társ design ismeretek; forma- és mintaképzés;
szövéstechnológia; prezentációs gyakorlatok;
számítógépes / manuális minta-, és szerkezet 
tervezés; anyagismeret; ékszertervezés 

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész
HERÉNYI BLANKA textilművész
JUHÁSZ NÓRA textiltervező művész
KENYERES ANDRÁS textilmérnök 
LÁSZLÓ EDINA textilművész
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor
PAPP ANETT textilművész
REJKA ERIKA DLA keramikusművész
T. DOROMBY MÁRIA Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész
ZACHAR VIKTÓRIA textilművész

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BARÁTH HAJNAL DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész

KÉZMŰVES 
TÁRGYKULTÚRA
alapszak
textil specializáció
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SZAKFELELŐS:
CSIZMADI PÉTER DLA
egyetemi docens, okl. építész, 
vezető tervező

„Bár az oktatás fókuszában a belsőépítészet
áll, az átfogó tervezési szemléletnek köszön-
hetően lehetőséget kapunk más művészeti
ágak tanulmányozására is, mint például a for-
matervezés vagy a tájépítészet. A gyakorlati
jellegű oktatás és a szakok közötti krea-
tív együttműködés eredmenyeként sokféle 
anyaggal, technikával ismerkedhetünk meg,
új ismeretségekre, kapcsolatokra, ezáltal tá-
gabb spektrumú tudásra tehetünk szert.”

FEHÉR ANNA végzett hallgatónk
 
„Úgy éreztem a szak neve alapján, hogy a kör-
nyezetkultúra átfogóan, távolról és egészen 
közelről is figyeli az építészeti, belsőépítészeti 
és általában a tervezési folyamatokat, ez volt 
az, ami meggyőzött, hogy ide jöjjek.”

MAROSI ESZTER ANNA végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Pancsa Emese: Építőművészet és 
design I.díj, Rektori különdíj; Alchhabi Diána:
Építőművészet és design II.díj; Varga Gábor
Domonkos Építőművészet különdíj; 2015: Jan-
kovics Petra: Design I.díj; HELLOWOOD ÖSSZ-
EGYETEMI ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2016: Balato-
ni Hekk, METUHACK SÜTÖD-E 2017: Monoki-
paddal, Golopipaddal; 2018: tarcali focipálya
projekt; 2019: tolcsvai szabadtéri mozi; CONST-
RUMA 2015-17 a Magyar Építész Kamara ki-
állítási pavilonját hallgatóink tervezték; FRESH
DESIGN nemzetközi kiállítás és workshop;
SZÖVETSÉG’39 BET’ON workshop; CONCRE-
AD projekt Beton workshop; HARSÁNYI IST-
VÁN HALLGATÓI DÍJ Pancsa Emese

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
BAGOTA RÉKA, PONGRÁCZ ILDIKÓ Project
Manager, Europa Design; POGÁTSA JÓZSEF 
szabadúszó környezettervező szakember

KÖRNYEZETKULTÚRA
alapszak

A SPECIALIZÁCIÓK: téralkotás, tárgyalkotás
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

GYERE HOZZÁNK, ha felelősséggel és érzé-
kenységgel tekintesz környezetedre, jó elem-
ző- és kommunikációs készséggel rendelkezel.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f belsőépítész/tárgytervező munkatársként
	f önálló művészként
	f szakemberek mellett szakmai referensként  

TOVÁBBTANULÁS: Építőművész és Formater-
vező művész mesterszakunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARNÓTH ÁDÁM okleveles építészmérnök
BENEDEK BARNA DLA festőművész
DELI ÁGNES DLA habil. Munkácsy-díjas 
szobrászművész
HEFKÓ MIHÁLY DLA  Ferenczy Noémi-díjas 
belsőépítész, Ybl-díjas építőművész
KOVÁCS ZOLTÁN DLA  Ferenczy Noémi-díjas 
építész-belsőépítész, vezető tervező
MOLNÁR BEA építész tervezőművész
MÜLLER KRISZTINA táj- és kertépítész mérnök
WESSELÉNYI-GARAI ANDOR PhD Dr. habil. 
építész, építésztörténész
Z. HALMÁGYI JUDIT DLA Pro Architectura-
díjas építész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Europa Design Hungary Zrt., Krüllung Kft.,Top 
Trade Kft., Laurum Kft., Falco Zrt., Ambi Light, Mil-
lipop, Reneszánsz Kőfaragó Zrt., Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Dunaszent-
miklós Község Önkormányzata, Agroplaszt Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Környezettervező szakember
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven
NAPPALI angol nyelven

környezetkultúra belsőépítészeti 
alapképzés. Olyan szakembereket 
képzünk, akik önállóan vagy alko-

tótársként képesek terek és tárgyak célszerű 
és formailag igényes kialakítására. Az okta-
tás során a hangsúlyt a személyes kapcso-
latra, konzultációra helyezzük.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f ember és környezete kapcsolatának össze-
függéseit
	f hazai és nemzetközi trendeket
	f ökológiai szemléletet
	f megismered a piacon fellelhető anyagokat 
és technológiákat
	f környezet- és egészségtudatos, fenntartható 
megoldásokat 
	f műhelyhátterünknek és műhelyvezetőinknek 
köszönhetően a tervezett tárgyak prototípu-
sait helyben elkészítheted
	f szakmai gyakorlati helyeinken, valós pro-
jekteken dolgozva sajátíthatod el a belső-
építész/tárgytervező szakma tudásanyagát 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f az első évben alapozó gyakorlati tárgyak ke-
retében megismerkedsz a formák és terek 
világával, rengeteg kísérlettel és kutatással 
elősegítve a későbbi szakmai feladatokat
	f a gyakorlati tantárgyak specialitása a belső 
tér-, bútor- és építészeti tervezés, melyeket 
minden szemeszterben a társterületek kur-
zusai egészítenek ki, a minél szélesebb körű 
ismeretek megszerzése érdekében
	f a gyakorlatok mellett az első négy szemesz-
terben általános művészeti és szakspecifikus 
előadásokkal is kiegészítjük a képzést 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kreatív tervezés; formatan; rajzolás-festés; mű-
vészettörténet; környezettervezés; anyagisme-
ret; bútorszerkezettan; számítógépes tervezés; 
design- és enteriőrtörténet; tér, tárgy és kör-
nyezet elemzése 



„Tapasztalt szakmabeliek segítik majd a fejlődésed, 
emellett a közösség az elsőszámú húzóerő, 
ami a későbbiek során a pályádra is hatással lehet.”

MÉDIA DESIGN

DÉNES NÁNDOR      SZABÓ VIKTÓRIAl
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SZAKFELELŐS:
SZACSVA Y PÁL DLA habil.
főiskolai tanár, 
médiaművész 

„Ez a szak a kreativitás végtelen tengere, ahol
mindenki meg tudja találni a számára legkife-
jezőbb eszközt, hogy megvalósíthassa ötleteit.”

MATEIDESZ DÁNIEL végzett hallgatónk

„A média design a művészeti szakok svájci 
bicskája, mert nagyon sok mindenre lehet 
használni az itt megszerzett tudást.”

TÓTH LAMBERT végzett hallgatónk

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Szekér Viktória: Médiaművészet
és elmélet, II.díj; Őry Szilveszter, Installáció, II.  
díj; 2015 Balázs Gábor, Intermédia, I.díj; 2013
Andristyák Marcell, Hodvogner Dániel, Kiss Ákos,
Kiss Domonkos, Videoművészet, I.díj; INSHA-
DOW FESTIVAL 2014 Andristyák Marcell: 
Legjobb nemzetközi diákfilm díj; MADÁCH
RETRO Kertész Éva és Tóth Ádám projektje,
Petőfi Irodalmi Múzeum; ORSZÁGOS RÁDIÓ-
ÉS TELEVÍZIÓTÖRTÉNETI MÚZEUM inte-
raktív kiállítása; TEDxYouthBudapest Tóth
Lambert előadása; FUTUROSCOPE diploma-
bemutató; DIPLOMA+2017 2b Galéria; 
OMDK 2019 Antal Ágota, Bach Viktória, Kitai
Dániel, Borgátai Patrik, részvétel; VIDEO MAP-
PING FESTIVAL, LILLE 2018 Szekér Viktória, 
Fuxreiter Gergő, Nagy Beáta, részvétel, VIDEO 
MAPPING FESTIVAL, LILLE 2019 Antal 
Ágota, Bach Viktória, Kitai Dániel - részvétel

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
ÁRKUS SÁNDOR motion graphic designer, 
Fillscrn; FARKAS RÓBERT motion designer, 
Next Production; GRATZÁL BENCE technical
editor, Digic Pictures; KELEMEN BARNABÁS,
KASZA ORSOLYA digital compositor, Digital
Apes; LUKÁTS MÁRTON junior motion desig-
ner, HPS Experience; TÁCZI CSABA 3D 
designer, Quince Hungary; TENK LŐRINC 
videografikus, Ecer Engine; TÓTH LAMBERT 
junior game designer, Neocoregames; BARNA 
ZSUZSANNA Product Designer, Prezi

MÉDIA DESIGN
alapszak

A GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a filmes digi-
tális utómunka, a VFX iránt, megismerkednél 
a UX designnal, a fényfestéssel, a játékfejlesz-
téssel, a virtuális valóság alkalmazások készíté-
sével, médiainstallációkkal, a zenei informati-
kával, adatvizualizációval. Kreatív vagy, fejlett 
vizuális, technikai és kritikai érzékkel rendelke-
zel, vannak számítógépes ismereteid vagy ké-
pességet érzel magadban ezek elsajátítására. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f tervezőművészként a kreatív iparágakban
	f kísérleti designerként vagy szakreferensként 
olyan területeken, ahol a vizuális írástudás, 
a projekt design és az interakció tervezés 
elengedhetetlen
	f önálló médiaművészként 
	f filmes utómunka stúdióknál
	f játéktervező cégeknél 

TOVÁBBTANULÁS: Média design mestersza-
kunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
SZTOJÁNOVITS ANDREA DLA médiaművész
BARCSI VIKTÓRIA, UX designer
HORN ÁDÁM UX designer
GÁSPÁR BALÁZS 3D/Video Game - Generalist 
KERESTES SZABOLCS hangművész
KOVÁCS ZOLTÁN építész, látványtervező
MAYER ÉVA képzőművész, médiaművész
LISZKA TAMÁS médiaművész, filmproducer
NIKÁZY GUSZTÁV grafikus, webtervező
BALÁZS GÁBOR média designer, médiaművész
BILJARSZKI MAXIM médiaművész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Nemzeti Filharmonikusok, Umbrella Stúdió,  
VJ Centrum Budapest, MTVA, 2B Galéria

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Média designer
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven
NAPPALI angol nyelven

média designerek a 21. század rene-
szánsz emberei. Feladatuk, hogy
az állandósult technikai forrada-

lom korszakában ne csak kövessék a fejlő-
dést, hanem művészi érzékenységgel formál-
ják is azt: emberi léptékűvé tegyék az új,
digitális világot a világhálótól a filmes 
utómunkán át a játékfejlesztésig.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f interaktív alkalmazások, művészeti alkotá-
sok, installációk tervezését, megvalósítását
	f graphic designt, képernyő grafikát
	f mozgóképes alkotás alapjait
	f hangdesignt
	f interakció-tervezést
	f 3D tervezést
	f játéktervezést
	f UX designt
	f vizuális effektek készítését, filmes utómunkát 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Az első év:
	f a képzőművészeti gondolkodásmód, a vi-
zuális logika és a kompozíciós ismeretek 
kialakításáról, az egyéni kreatív készségeid 
feltárásáról szól

A második év fókuszában:
	f a technikai tudásod elmélyítése, az eszköz- 
és szoftverismeret áll, elsősorban a 2D és 3D 
tervezés és az interaktív alkalmazások terén

A harmadik évben:
	f komplex feladatokat, kreatív projekteket ter-
vezhetsz és kivitelezhetsz, éles helyzetben,  
a kreatív ipar valós szereplőivel együttműkö-
désben készülhetsz diplomás pályafutásodra

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
VFX (filmes digitális utómunka); mozgógrafika, 
UX (user experience) design; video mapping
(fényfestés); játékfejlesztés; virtuális valóság
alkalmazások készítése; hang design; adatvi-
zualizáció; webdesign; médiainstalláció
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MOZGÓKÉP
alapszak

E

SZAKFELELŐS:
ROZGONYI ÁDÁM DLA 
habil. egyetemi tanár, 
filmrendező, 
forgatókönyvíró, 
a Mozgókép Tanszék 
vezetője

„Elsősorban a gyakorlatias oktatása miatt vá-
lasztottam ezt a szakot, mely nem cáfolt rá
a döntésemre, inspiráló, szakmájukhoz értő
és aktívan benne dolgozó tanáraink voltak
és vannak. Az osztályban egymástól is tanu-
lunk, motiváljuk egymást, hogy még erősebb
anyagot mutassunk fel a következő feladat-
nál, ezt a plusz hajtóerőt nem lehetne mással
helyettesíteni.”

PAPP MÁTÉ végzett hallgatónk
bben a rekordsebességgel gyorsu-
ló, a közelmúlt technikai eredmé-
nyeit hamar túlszárnyaló világban,

fontos szerepet kaphatnak a filmes produk-
ciók megvalósításáért felelő, jól képzett
szakemberek, alkotók, akik nyomon köve-
tik az újításokat, s egyúttal szembe tudnak
nézni új kihívásokkal is, valamint magas
művészi színvonalon képesek létrehozni
egy-egy alkotást.

A rendező legfontosabb társa a filmkészítésben 
az operatőr, aki saját tehetsége és a forgató-
könyv adta lehetőségek alapján egységes vizuális 
világot varázsol a képernyőre vagy a filmvászon-
ra, ez ennél a szaknál, szakiránynál különösen 
fontos szempont.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f a filmkészítés szakmai alapjait
	f operatőri ismereteket
	f utómunkát
	f filmelméletet
	f elsajátítod a legfrissebb technikákat
	f tanulmányaidhoz az Origo Film Studio mű-
terme biztosít színvonalas technikai hátteret

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f megismerheted a filmezés világát, a filmké-
szítők munkáját
	f kipróbálhatod magad különféle szerepekben 
(forgatókönyvíró, rendező, vágó stb.) 

Második félévtől:
	f az operatőr szakirány keretein belül álmod-
hatsz képi világot szaktársaid filmjeihez
	f forgatási feladatokon keresztül fejleszted 
képességeidet
	f gyakorlati órákon veszel részt külső helyszínen

SZAKIRÁNY: operatőr
A szakirány megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a fotózás,
a filmek iránt, jó együttműködési és kapcsolat-

teremtő képességed van, fejlett vizuális érzék-
kel rendelkezel, ha érdekel a film-, videó- és 
televízióműsor-készítés

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f kameramanként
	f operatőrként filmes, televíziós munkakörökben
	f önálló alkotóként 

TOVÁBBTANULÁS: Televíziós műsorkészítő művész
 mesterszakunk operatőr-vágó specializációján

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr
DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és 
jelmeztervező
FEKETE IBOLYA Balázs Béla-díjas filmrendező
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író
GROÓ DIÁNA DLA filmrendező
KARDOS SÁNDOR HSC Kossuth-, Balázs Béla-
díjas operatőr, rendező
SZALAI KÁROLY Balázs Béla-díjas vágó 
MEDVIGY GÁBOR Balázs Béla-díjas operatőr
PACSKOVSZKY JÓZSEF DLA Balázs Béla-díjas 
forgatókönyvíró, filmrendező
PÁLOS GYÖRGY DLA Balázs Béla-díjas 
operatőr-rendező
VARGA ANNA PhD filmesztéta
ifj. VITRAY TAMÁS operatőr

SZAKMAI PARTNEREINK:
Visionteam L.O. Filmtechnikai Szolgáltató Kft.,
Karnevál Film Kft., Origo Film Studio, Sparks,
Magyar Filmlaboratórium, Magyar Nemzeti 
Filmarchívum, Schwindl Kft., Video Assist Hun-
gary Kft., Arizona MPS Rental, Ász Bt., Special
Grip Hungary Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
mozgókép szakos operatőr
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven
NAPPALI angol nyelven

FŐBB SIKEREINK:
19. FALUDI FILMSZEMLE Herczeg Richárd: 
Legjobb vágó kategória, Batka Máté: Love on
the MÁV, különdíj; PÁZMÁNY FILMFESZTI-
VÁL Batka Máté: Pro Educatione Egyesület kü-
löndíj, Vörös Zétény: Hagyományok, társada-
lom, kultúra kategória, I.hely, Szelei Dóra Uccu
neki!, Dokumentumfilm kategória, III.hely;
BERLINALE Ferge Roland: El c. filmje (operatőr:
K. Kovács Ákos) Generation Kplus szekció, elis-
merő oklevél; 23. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEM-
LE Jakobetz Zoltán: Vándorkupa, Mediawave
szakmai különdíj, Sipos Bence: Váltás, MTVA
fiatal filmes különdíj; III. SAVARIA FILMSZEM-
LE Batka Máté: Love on the MÁV Kisjátékfil-
mes kategória, II. hely; FFEST INTERNATIONAL
STUDENT FILM FESTIVAL Sipos Bence: In your
shoes Kisjátékfilm kategória, III.díj; Batka Máté: 
Love on the MÁV Special mention; ZSIDÓ FILM-
FESZTIVÁL díja Konkol Máté Sárga csillagos
kocsmák



6362

SZAKFELELŐS:
ROZGONYI ÁDÁM DLA 
habil. egyetemi tanár, 
filmrendező, 
forgatókönyvíró, 
a Mozgókép Tanszék 
vezetője

„A szak rengeteg gyakorlati lehetőséget bizto-
sított, melynek keretein belül tanáraink teret
engedtek a kreativitásunknak. Megtanított csa-
patban dolgozni, és a szakmában való elhelyez-
kedést segítette a kialakult kapcsolati rendszer.”

JUHÁSZ RENÁTA gyártásvezető, végzett hallgatónk

„Számomra két fontos tényező volt az iskola 
kiválasztásánál. Egyrészt, hogy olyan tanárok-
tól tanulhassak, akik maguk is a szakmában 
dolgoznak, illetve, hogy ne csak elméleti, ha-
nem gyakorlati tudást is szerezzek. Úgy ér-
zem, mindezt maximálisan megkaptam, így 
mikor éles helyzetben kellett helytállnom, volt
annyi tapasztalatom, hogy magabiztosan vág-
hattam neki a kihívásoknak.”

FEHÉR ALEXANDRA szerkesztő, végzett hallgatónk 

„Igaz nem szokás erényeink között felsorolni, 
de nagyon hasznos tulajdonság, ha tudunk 
tanulni a hibáinkból és ezáltal fejlesztjük ma-
gunkat. Ez a képzés egy hatalmas lehetőséget 
tár minden jelentkező elé, mégpedig, hogy 
egy védett, támogató burokban hibázhat újra
és újra, mielőtt ki kell lépnie a nagybetűs szak-
mába. Senki sem tökéletes, maga a magyar 
média vagy éppen az iskola sem, és pontosan 
ezért jó, felkészít a valóságra, de úgy, hogy 
közben segít, ha elesnél.”
SZENTES RICHARD, műsorvezető-sportriporter 
végzett hallgatónk

„Azoknak ajánlom ezt a szakot, akik valóban 
testközelből, profiktól szeretnék megtanul-
ni a tévézést. Az egyetemi évek alatt külső 
helyszíneken, valódi stúdiókban gyakorolhat-
tunk, ezáltal fel sem tűnt, hogy ez kőkemény 
tanulás. Itt nem egy hétköznapi egyetemen 
érzi magát az ember. Mind a tanárok, mind 
a közeg teljesen más. Nem éreztem tehernek, 
hogy „be kell járni” vagy vizsgamunkát kell 
csinálni. Felkészített a valódi munkára, taná-
raink pedig kollégaként kezeltek minket.” 

BUNDIK FANNI Promo Planner, végzett hallgatónk

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ
alapszak

A és csapatban egyaránt dolgozni, jó kommu-
nikációs képességekkel rendelkezel, alkotói 
szemlélettel bírsz 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f televíziós műsorkészítőként, műsorszerkesz-
tőként, műsorvezetőként, tudósítóként
	f szerkesztő-riporterként, adásrendezőként
	f dramaturg-forgatókönyvíróként 

	f operatőrként 

	f vágóként  

TOVÁBBTANULÁS: Televíziós műsorkészítő mű-
vész mesterszakunkon

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas film- és 
televíziós rendező
BÁNSZKI KRISTÓF forgatókönyvíró-dramaturg
BORN ÁDÁM DLA Balázs Béla-díjas, Pulitzer-
emlékdíjas rendező 

GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HADAS KRISZTA televíziós szerkesztő-riporter, 
producer 
MIKLÓS MARI HSE Balázs Béla-díjas vágó 
SIMON ANDRÁS Prima-díjas újságíró,  
televíziós szerkesztő-műsorvezető

SZAKMAI PARTNEREINK:
MAFILM, Magyar Filmlaboratórium, Pesti Ma-
gyar Színház, Origo Film Studio, Magyar Nemze-
ti Filmarchívum, Schwindl Kft., Ász Bt., Special
Grip Hungary Kft., Video Assist Hungary Kft., Ari-
zona MPS Rental, Uránia Nemzeti Filmszínház,
Visionteam L.O. Filmtechnikai Szolgáltató Kft., 
Karnevál Film Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Televíziós műsorkészítő
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven
LEVELEZŐ magyar nyelven

televíziózás világszerte átalakuló-
ban lévő, más és más platformokon 
hódító, folyamatos fejlesztésekkel, 

állandóan megújuló formátumokkal, techni-
kai innovációkkal gazdagodó iparág, mely-
hez biztos alapokat szolgáltat a hagyomá-
nyos műfajok és kifejezési formák ismerete.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f a televíziózás komplex alapjait, a kamera mö-
götti (szerkesztői) és a kamera előtti (riporteri, 
műsorvezetői) tevékenységet
	f a kamera, a hangrögzítő berendezések ke-
zelését, az utómunkát (elektronikus vágást, 
hang-utómunkát)
	f az adásrendezői szakma alapismereteit  
(a tv-stúdiók, a közvetítőkocsi működését, 
forgatókönyvírást és dramaturgiát)

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f megismerkedsz filmes, televíziós szakmákkal, 
a nem fikciós és fikciós műfajok alapjaival (for- 
gatókönyvírás, rendezés, utómunka, kamera 
és hangrögzítő eszközök használata stb.)

Második és harmadik év:
	f a választott specializáción kiemelt óraszám-
ban veszel részt gyakorlati órákon
	f a társterületek kurzusain is tudást, tapaszta-
latot szerzel a filmkészítésről, televíziózásról
	f az egyes specializációk hallgatói közösen, 
alkotói csoportokban dolgoznak 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
szerkesztő-riporteri, író-dramaturgiai, adásren-
dezői, vágási, látvány- és hangtechnikai, opera-
tőri és produceri gyakorlati ismeretek

SPECIALIZÁCIÓK: szerkesztő-riporter - kreatív 
író; rendező-dramaturg, operatőr-vágó
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a televíziózás
világa iránt, megvan benned a hír- és témaérzé-
kenység, a kritikai attitűd, képes vagy önállóan
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TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ alapszak
specializációk

operatőr-vágó

Specializációnkon a helyed, ha a kame-
ramani, operatőri munka vonz, emellett 
kiemelten érdekel a vágás, melynek mind 
művészetét, mind technikai fortélyait 
meg akarod tanulni. 

A film- és tévéműsor-készítés egyik legfonto-
sabb, technikai tudást is igénylő alkotói szak-
ma a vágóé, illetve az operatőré. E két terület 
amellett, hogy stílusteremtés, látvány, ritmus 
és képi dramaturgiai szintjén is hasonló szem-
pontokat tart szem előtt, teljesen önálló szeg-
mens, melynek magas szintű megismerése  
az alkotóvá válás alapfeltétele.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f operatőri ismereteket (belső és külső stúdió-
helyszíneken gyakorlatként)
	f művészeti látványtervezést
	f vágási ismereteket (többféle professzionális 
szoftver alkalmazásának elsajátításával)
	f mozgóképes tipográfiát
	f dramaturgiai ismereteket
	f képelméletet
	f After Effects-et

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és 
jelmeztervező
GÁRDONYI LÁSZLÓ látványtervező
HARGITTAI LÁSZLÓ vágó
KRAJCSOVITS ISTVÁN Balázs Béla-díjas 
hangmérnök
MEDVIGY GÁBOR Balázs Béla-díjas operatőr
SZALAI KÁROLY Balázs Béla-díjas vágó

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. 
A specializáció választása az első szemeszter végén történik.

szerkesztő-riporter - kreatív író

Válaszd ezt a specializációt, amennyiben 
a televíziós műsorok tartalmi része, struk-
túrája érdekel, elmélyítenéd íráskészsége-
det, illetve, ha nemcsak a kamerák mö-
gött tudnád elképzelni majdani pályádat, 
hanem akár a képernyőn is.

Szerkesztő-riporterként, műsorvezetőként ki-
nyílik a tévézés lehetőségeinek tárháza, nincse-
nek többé műfaji korlátok: legyen szó hír- és 
hírháttér műsorokról, dokumentumfilmekről,
sport-, szórakoztató- vagy magazinműsorok-
ról, a fent említett terület képviselői számtalan 
irányba elindulhatnak pályájuk során.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f szerkesztési/riporteri elméletet és  
gyakorlatot
	f tv műfajtörténetet
	f beszédtechnikát
	f kreatív írást és szövegalkotást
	f adásmenet-készítést
	f forgatókönyvírást
	f dramaturgiai ismereteket

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
CZETŐ BERNÁT LÁSZLÓ forgatókönyvíró-
dramaturg
DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és 
jelmeztervező
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HADAS KRISZTA televíziós szerkesztő-riporter, 
producer 
SIMON ANDRÁS Prima-díjas újságíró, 
televíziós szerkesztő-műsorvezető
KRAJCSOVITS ISTVÁN Balázs Béla-díjas 
hangmérnök

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BORN ÁDÁM DLA Balázs Béla-díjas, Pulitzer-emlék-
díjas rendező

rendező-dramaturg

Ez a specializációnk a jó választás, ameny-
nyiben a tévé-, illetve filmrendezés, vala-
mint a forgatókönyvírás és a dramaturgia 
iránt érdeklődsz, fejlesztenéd íráskészsé-
gedet, illetve általad vagy mások által 
elképzelt történetek, műsorok vászonra, 
képernyőre vitelét tervezed.

A jelenlegi hazai trendek azt mutatják, hogy  
a nagyjátékfilmes szcénával párhuzamosan a te-
levíziózásban a nem fikciós formátumok, illet-
ve műsorfolyamszerű műfajok mellett ismét 
hódítanak az egyedi alkotások, legyen szó té-
véfilmről, dokumentumfilmről, kisjátékfilmről, 
ismeretterjesztő alkotásról. A nagyjátékfilmes 
gondolkodás mellett épp ezen szegmensek 
alkotói (írói-rendezői) szintű megismerését 
segíti a specializáció, emellett pedig különös 
hangsúlyt kap a televíziós sorozatok világa, 
mind fejlesztői, mind rendezői szempontból.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f rendezési ismereteket (gyakorlati, forgatási 
feladatokon keresztül)
	f forgatókönyvírást (művészeti és szoftveres 
értelemben is)
	f dramaturgiai ismereteket
	f filmelméletet
	f színészvezetést
	f film pitchinget
	f tévés és filmes műfajtörténetet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BORN ÁDÁM DLA Balázs Béla-díjas, Pulitzer-
emlékdíjas rendező 

CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr 
TELIHAY PÉTER színész, rendező

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas film- és televíziós 
rendező 



„A METU azért jó választás, mert mindenki megtalálhatja 
az érdeklődési területén belül azt a kis szeletet, amiben 
jobban el szeretne mélyülni, és leginkább magáénak érezhet.”

GRAFIKA

VÖRÖS MERCÉDESZ      SIPOS FANNIl
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SZAKVEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA
egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció 
Tanszék vezetője

SZAKFELELŐS:
TEPES FERENC
főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
tervezőgrafikus művész

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2015 Puskás Marcell: Pro Arte aranyé-
rem; Kosztándi Orsolya, I.díj; Zsidek Barbara: 
III.díj; 14. ARC Faniszló Ádám: különdíj; 7. ÚJ-
VIDÉKI NEMZETKÖZI DIÁK PLAKÁTBIEN-
NÁLÉ Szabó Kristóf: fődíj;  A38XMETU nyertes
plakátok: Tiger Lillies/Mais Ahmad; sóley/Alba
Jorge Cardona; I. POSTERFEST Tótok Bálint:
II.díj, Faniszló Ádám: III.díj; II. POSTERFEST  
szabadság plakátpályázat, Várnay Zsuzsanna  
II.díj; 10. Plaster fesztivál; TIPÓZÓNA /3/, Eger  

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
PASZTERNÁK ZSÓFIA, BÁCSI GABRIELLA,
GROZNICS NIKI Prezi; PAPP RITA Scolar Kiadó;
KEREK ATTILA, PINTÉR ARIELLA Ericsson;
PUSKÁS ZSÓFI, DULITY KÁLMÁN Echo Tv;
HORVÁTH EVELIN, VARGA ESZTER MTVA, 
M4; FANISZLÓ ÁDÁM Agave

„A METU-n jó a hangulat, rengeteget lehet
szakmailag fejlődni, a tanárok tapasztalt, profi
szakemberek, emellett kedvesek, lelkiismere-
tesek és segítőkészek is.”

BÁTORI-KURUCZ MÁRIA végzett hallgatónk

„Azért választottam ezt a szakot, mert sokszínű
és ötletes feladatok elé állítottak minket.
Azoknak ajánlanám, akik kísérletező kedvűek
és fontosnak tartják a kreativitást.”

SZABÓ KRISTÓF  végzett hallgatónk

„A METU-n kialakult gondolkodásmódomnak
köszönhetően magabiztosan látok hozzá  
a problémák megoldásához, és a stílusomat  
is bele tudom vinni a munkáimba.”

TÓTOK BÁLINT végzett hallgatónk

TERVEZŐGRAFIKA
alapszak

A jó vizuális érzékkel és rajztudással rendelkezel, 
ismered az alapvető számítógépes grafikai 
programokat, érdekel a tipográfia világa.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f önálló művészként mint tervezőgrafikus, 
csomagolástervező, illusztrátor
	f grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél 
mint Art Director, tervezőgrafikus
	f online és print médiában mint illusztrátor, 
képszerkesztő, tördelőszerkesztő
	f webdesignerként, UI, UX designerként  

TOVÁBBTANULÁS: Tervezőgrafika mesterszakunkon 

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus
CSORDÁS ZOLTÁN Aranyrajzszög-díjas 
tervezőgrafikus 
DUCKI KRZYSZTOF Ferenczy Noémi-díjas, 
Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész
GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikusművész
GÁL KRISZTIÁN tervezőgrafikus művész
GALLUSZ GYÖNGYI DLA Munkácsy-díjas 
grafikusművész 
KÓTHAY GÁBOR Munkácsy-díjas, Aranyrajz-
szög életműdíjas tervezőgrafikus, betűtervező
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas
grafikusművész
TÓTH ANDREJ Aranyrajzszög-díjas tervezőgrafikus

SZAKMAI PARTNEREINK:
Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Széchenyi 
Könyvtár, VYLYAN Borászat, A38 Hajó, Szép-
művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 
Fővárosi Állat- és Növénykert, Eurojet, Lengyel
Intézet, Vasco Hungária KFT, RISO Goccopro

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Tervezőgrafikus
KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven
NAPPALI angol nyelven
LEVELEZŐ magyar nyelven

tervezőgrafika az asztali kiadvány-
tervezés (DTP) korszaka óta a design
leginnovatívabb területe, produktu-

maival az élet minden területén találkozunk
az offline és az online médiában egyaránt.  

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f képességeidre alapozunk, hogy azok kitel-
jesedhessenek
	f megtalálod egyéni hangodat, stílusodat
	f elkötelezetté válsz az innovatív, esztétikus, 
okos grafika és tipográfia iránt
	f kreativitásod tudatos mederbe tereljük, hogy 
tudj önállóan és csapatban is dolgozni

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f manuális és számítógépes tudás fejlesztése
	f hagyományos és a legújabb grafikai techno-
lógiák, eljárások
	f illusztráció-, borító-, művészplakát tervezés 
	f logo-, piktogram-, arculattervezés és cso-
magolástervezés
	f branding, corporate identity 

Második év:
	f könyv és magazintervezés, tipográfiai eszkö-
zök, a betű és a kép együttes alkalmazása

Harmadik év:
	f a digitális kor legújabb felületein megjele-
nő interaktív grafika, reszponzív webdesign, 
mobilapplikációk, UI és UX design 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
társadalomtudomány és vizuális kommunikáció; 
tipográfia-, tervezőgrafika és designtörténet;
tipográfiai gyakorlatok; tervezőgrafika elmélet
és módszertani gyakorlat; grafikai tervezési
stúdiumok és technikák; képelméletek

SPECIALIZÁCIÓK: 
tervezőgrafika, csomagolástervezés, interaktív 
grafikai tervezés
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. 

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a grafikai 
design különböző területei iránt, kreatív vagy, 
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TERVEZŐGRAFIKA alapszak
specializációk

interaktív grafikai tervezés

Specializációnkon a hagyományos ter-
vezőgrafikai felületek mellett a digitális 
eszközökön megjelenő grafikai designra 
fókuszálunk. 

Interakció tervezés, programozás, mindezek
a 21. század tervezőgrafikai eszköztárából sem
hiányozhatnak, ezek elsajátításához egyedül-
álló eszközpark, számítógépek és tervezőprog-
ramok állnak rendelkezésedre egyetemi cam-
pusunkon.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f reszponzív webdesignt
	f médiagrafikát
	f interaktív mozgó grafikát
	f tipográfiát
	f applikáció tervezést
	f UI és UX designt
	f digitális magazin tervezést
	f elektronikus könyvtervezést
	f 3D látványtervezést
	f generatív designt 

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
KOROKNAI ZSOLT DLA főiskolai docens, Munkácsy-
díjas tervezőgrafikus művész, képzőművész 

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

tervezőgrafika

Válaszd ezt a specializációt, hogy a legszé-
lesebb skálán szerezz a gyakorlatban azon-
nal használható ismereteket a Graphic 
Design hagyományos felületein, és az új 
média területén egyaránt. 

A tervezőgrafika minden felületén, életszerű 
feladatokon keresztül találhatod meg saját 
egyéni hangodat, melyet későbbi tervezői, 
alkotói munkádban tudsz majd kamatoztatni. 
Felkészítünk a pályádra, hogy minél hatáso-
sabban tudj vizuálisan kommunikálni a terve-
zőgrafika nyelvén. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f logó-, piktogram-, arculattervezést,  
brandépítést
	f csomagolástervezést
	f illusztráció, képregény készítést
	f könyv-, plakáttervezést
	f webtervezést
	f infógrafikát, infódizájnt
	f sokszorosító-grafikai eljárásokat - linó-
metszet, fametszet, rézkarc, litográfia és 
szitanyomat készítést

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
TEPES FERENC főiskolai docens, Munkácsy-díjas 
tervezőgrafikus művész, szakfelelős 

csomagolástervezés

Ez a specializációnk a jó választás, ha 
fontosnak érzed, hogy praktikus és funk-
cionális design tárgyakkal, kreatív ter-
mékarculatokkal, egyedi és különleges 
csomagolásokkal öltöztessük fel a boltok 
polcain sorakozó márkákat. 

Ha elengedhetetlen számodra, hogy ezek esz-
tétikusak legyenek, megragadják a figyelmet, 
fejlesszék az emberek grafikai, tipográfiai
szépérzékét, fogékonnyá tegyék a társadalmat 
környezetünk tudatos védelmére, akkor itt 
a helyed. Képzésünkben hangsúlyos az inno-
vatív technológiák, bio alapanyagok ismerete,
az újrahasznosítás és újrafelhasználás lehető-
sége a csomagoláskultúra terén, mely a vizuá-
lis kommunkáció egyik legösszetettebb és leg-
nagyobb körültekintést igénylő szakterülete.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f csomagoláskultúrát
	f papír- és csomagolóipari ismereteket
	f nyomdatechnológiát
	f vizuális koncepcióépítést, kampánytervezést
	f logó-, embléma-, piktogram-,  
arculattervezést
	f márkaimage kialakítását, brandépítést
	f infografikát
	f illusztrációs technikákat
	f tipográfiát
	f makettkészítést, formatervezést,  
3D látványtervezést
	f térgrafikai elemek és Pop-up könyv  
tervezését
	f könyvkötészeti technikákat

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus, vizuális kom-
munikáció tervezőművész 



ANIMÁCIÓ

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MŰVÉSZ

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS

ÉPÍTŐMŰVÉSZ 

FILMOPERATŐR MŰVÉSZ

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ

FOTOGRÁFIA

MÉDIA DESIGN

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ

TERVEZŐGRAFIKA

Diplomásoknak szóló, egyetemi szintű diplomát 
adó képzések az alapképzés után

MESTERSZAKOK
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FŐBB SIKEREINK:
SECOND HAND Barkóczi Noémi: fesztivál sze-
replések; LIBRI KÖNYVTRAILER Rödönyi Csilla: 
Bud Spencer - 80 év alatt a Föld körül; OMDK
2017 Czanik Georgina: Emlék, Animáció II.hely;
ANILOGUE, KAFF, SZOLNOKI NEMZETKÖZI 
FILMSZEMLE fesztiváloknak hallgatói külsős
projektek: a LIBRI könyvkiadóval együttműkö-
désben készített könyvtrailer sorozat, szignálfil-
mek; DEBRECZENI ZSUZSANNA: I Have Prob-
lems, Annecy WTF2019 program

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
RÖDÖNYI CSILLA grafikus, animációs tervező 
BARKÓCZI NOÉMI animációs tervező
KOLOP ANITA animációs tervező
VERHÓCZKI ÁDÁM animációs tervező
OROSZ TINA animációs tervező

SZAKFELELŐS:
KISS MELINDA DLA
egyetemi docens, 
animációs tervezőművész,
az Animáció és Média 
design Tanszék vezetője

„Az animációban sok minden egyesül, renge-
teg ága van, tágak a határai, gyakorlatilag
semmi sem szab korlátot a képzeletem meg-
jelenítésének. A szakma fortélyairól sokat 
tanultam a tanáraimtól, az egyetemnek kö-
szönhetően több éles munkában is kipróbál-
hattam magam már tanulmányaim alatt.” 
RÖDÖNYI CSILLA végzett hallgatónk

„Nagyon vonzó volt számomra az a fajta szabad-
ság, amit az animáció tud adni. A szakmában te-
vékenykedő, aktívan alkotó tanáraimmal inkább 
mentor - mentorált viszonyok alakultak ki, és ez 
a barátságos légkör meghatározta a METU-n 
töltött két évemet.”

VERHÓCZKI ÁDÁM végzett hallgatónk

„Amikor az első lépéseket megtesszük az ani- 
máció műfajában, általában nem is sejtjük, 
hogy mekkora kalandba vágunk. Ahogy egy-
re jobban belemerülünk, úgy fedezzük fel  
az igazi mélységeit, döbbenünk rá arra, hogy 
a végtelen lehetőségek területén járunk.“ 
KISS MELINDA DLA

ANIMÁCIÓ  
mesterszak

M más vizuális művészeti területen tanultál, hi-
szen eddig megszerzett tudásoddal és kellő 
szorgalommal meg fogod találni a kapcsoló-
dási pontot az animáció sokszínű műfajához. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f egyéni alkotóként
	f stábok művészeti vezetőjeként
	f vezető munkatársként animációs, grafikai és 
reklámstúdióban, kreatív csapatoknál
	f irányíthatsz összetett projekteket, komplex 
szakmai folyamatokat

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALOGH ÁRON 3D animációs tervezőművész  
CSÁKI LÁSZLÓ Balázs Béla-díjas animációs 
rendező
DUCKI KRZYSZTOF grafikusművész
HOLLÓ-LELESZI KRISZTINA gyártásvezető
Prof. Dr. KEPES ANDRÁS egyetemi tanár,  
Táncsics Mihály-, és Prima-díjas, Pulitzer- 
emlékdíjas író, televíziós műsorkészítő
KERESTES SZABOLCS zeneszerző, hangmérnök
KRÁNICZ BENCE filmkritikus
MUHI KLÁRA dramaturg, filmkritikus
PALOTÁS KINCSŐ 2D animációs tervezőművész
ULRICH GÁBOR Balázs Béla-díjas animációs 
rendező

SZAKMAI PARTNEREINK:
Cinemon Stúdió, Magyar Filmlabor, Umbrella 
Stúdió, ODD Stúdió, KGB Animációs Stúdió, 
Átrium, Magyar Rajzfilm Kft., Szolnoki Nem-
zetközi Képzőművészeti Filmszemle, Anilogue 
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, BABtér, 
S.A.I.N.T Audio Stúdió, Puppetworks Stúdió

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles animációs tervezőművész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

esterszakunk inspiratív légköre 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
az animációs filmnyelv haladó 

szintjére lépve árnyaltabb műfaji kihívások-
nak tegyél eleget, és nagyobb hangsúlyt he-
lyezz a rendezői és kreatív tervezői attitűdre. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f a tervezési és gyártási folyamatokat: koncep-
ció kidolgozás, megrendelővel való egyezte-
tés, stáb koordinálás, gyártás ütemezés
	f megismered az animációs műfaj kortárs  
jelenségeit, tendenciáit
	f hangdesignt, hiszen a filmhang fontos  
összetevője az animációs műfajnak
	f valós helyzetekben készülhetsz a kreatív 
ipar kihívásaira 

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f animációs tervezési feladatok (pl: irodalmi 
művek adaptációja; éles megrendelések)
	f dramaturgiai ismeretek fejlesztése
	f szoftveres felzárkóztatás
	f 2D és 3D animációs technikák
	f hangdesign alapozó gyakorlatok
	f vizuális stílusgyakorlatok

Második év:
	f diplomaprojekt fejlesztése, ehhez kapcso-
lódóan egyéni animációs technikák kidol-
gozása, dramaturgia és látvány fejlesztése, 
projektre szabott hangdesign 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
alkotói koncepció; vizuális stílusgyakorlatok; 
animációs műfajelmélet; komplex animációs 
filmnyelv; programismeret; animációs drama-
turgia; mozgóképes tipográfia

GYERE HOZZÁNK,  ha úgy érzed, hogy az ani-
máció a leginkább hozzád illő kifejezési forma. 
Várunk, ha komplex alkotói kihívásokon keresz-
tül magasabb szintre szeretnél lépni a műfa-
jon belül. Gyere bátran akkor is, ha korábban
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BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MŰVÉSZ  
mesterszak

KOVÁCS BRIGITTA végzett hallgatónk

C rendelkezel, környezettudatosan gondolkodsz,
jó problémamegoldó vagy, igényes a minősé-
gi munkára, és mindezekhez jó kommunikáci-
ós készséged van.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
	f belsőépítész stúdióban vezető tervező, társ-
tervező
	f építész stúdióban belsőépítész társtervező
	f belsőépítész designer

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BODONYI ZOLTÁN okleveles építőművész
DEMETER NÓRA DLA, Ybl Milós-díjas építész 
GERGELY LÁSZLÓ belsőépítész vezető tervező
HEFKÓ MIHÁLY DLA  Ferenczy Noémi-díjas 
belsőépítész, Ybl-díjas építőművész
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas 
építész, belsőépítész, vezető tervező
MÁTRAI PÉTER DLA Ybl-díjas építész
MOLNÁR BEÁTA építész tervezőművész
PINTÉR MÁRTON építész tervezőművész 
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor 
emeritus, Munkácsy-díjas művészeti író, 
művészettörténész, designtörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Europa Design Hungary Zrt., Krüllung Kft.,Top 
Trade Kft., Laurum Kft., Falco Zrt., Ambi Light, 
Millipop, Reneszánsz Kőfaragó Zrt., Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Du-
naszentmiklós Község Önkormányzata, Agro-
plaszt Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles Belsőépítész tervezőművész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges

élunk olyan belsőépítészek képzé-
se, akik önálló tervezőként, vagy 
építésztervezők társtervezőjeként

dolgozhatnak a Magyar Építész Kamara Bel-
sőépítész tagozatának tagjaként. 

Kreatív gondolkodásoddal alakíthatod a min-
dennapi környezetet, a külső és belső tereket 
egyaránt. A szakmában praktizáló oktatóink 
együttműködésével segítjük a környezet alakí-
tásához szükséges művészi látásmód fejleszté-
sét, annak alkalmazását az alkotó munkában.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f az építészet és a belsőépítészet elméleteit, 
koncepcióit, tradícióit
	f az egyes anyagok tulajdonságait és felhasz-
nálásukhoz elengedhetetlen műszaki, vala-
mint megmunkálási tudást
	f az építőművészethez kapcsolódó művészeti 
kutatás módszertanát
	f kültéri és beltéri bútorok, belső térkialakítás 
alkotási folyamatait
	f formai és anyagbeli kísérletezésre, model-
lezésre inspirálunk, hogy megtaláld a saját 
tervezői identitásod 

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f belsőépítészet és bútortervezés
	f építészeti tervezési feladatok
	f kritikai látásmód kiszélesítése
	f probléma kutatási és megoldási készségek 
elsajátítása 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
belsőépítészet; építészet; designkultúra; de-
sign; integrált társművészeti gyakorlat; város-
tervezés, ökológia

GYERE HOZZÁNK, ha építőművész, környezet-
alakítási, vagy formatervezési, építészeti alap-
képzésben szereztél belső téralakítási ismere-
teket, arányérzékkel, térlátással, színérzékkel

„A METU fontos erénye a szakok közötti
együttműködés, az integrált társművészeti
gyakorlat során különböző szakok hallgatói
dolgozhatnak együtt valós projekteken.  
Ennek köszönhetően résztvettem egy opera-
előadás díszletének megtervezésében, a közös
brainstormingtól kezdve egészen a kivitelezé-
sig. A közös munka rendkívül inspiráló volt,
rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb.”

PETRUS NIKOLETTA  végzett hallgatónk

„Az egyetem lehetőségeket biztosít a szakma 
megismerésére, kapcsolatok építésére, a hall-
gatókat jó hangulat és remek csapat várja!”

MOLNÁR MÁRTA végzett hallgatónk

„Tanáraink hozzáértése valamint segítőkészsé-
ge, a különböző feladatok kihívásai, az iskola 
technikai felszereltsége mind segítették szak-
mai fejlődésemet. A féléveket lezáró konzul-
tációs prezentációk, az oktatók, a szaktársak 
előtti előadás fejlesztette kommunikációs 
készségemet. Az itt szövődött barátságok 
- amik mára munkakapcsolatokká váltak -  
a közös csapatmunkák, az előadásokon 
és workshopokon való részvételek is mind  
az egyetemnek köszönhetőek, hiszen ezek 
nem valósultak volna meg a METU nélkül.”

ALEKSIC JÚLIA végzett hallgatónk

„Szerintem rengeteget számít a szakmai fej-
lődésnél, hogy mit kapunk oktatóinktól. Úgy 
érzem, hogy a családias légkör, a sok türelem, 
támogatás és pozitív hozzáállás nagyon fon-
tos része a szakmai fejlődésünknek, hiszen 
ezáltal érezzük azt, hogy érdemes tanulnunk.” 
DÜRGŐ ATHÉNA végzett hallgatónk

SZAKFELELŐS:
DEMETER NÓRA DLA
egyetemi docens, 
Ybl Miklós-díjas építész

SIKEREINK:
ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZAT DIPLOMA DÍJA
Menkó Márta; ART DIPLOMA DÍJ Németh 
Bettina Zsófia, Somkutas Bianka Gizella, 
Menyhért-Mezei Flóra



„A METU-n kíváncsiak a gondolataidra, elismerik, ha valamit jól csinálsz, 
de van helye a vitának, a határok keresésének és feszegetésének is.”

DESIGN

ALCHHABI DIÁNA      BENKŐ RAMÓNAl
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SZAKFELELŐS:
UHL GABRIELLA PhD 
egyetemi docens, 
művészettörténész, kurátor

„A METU-n töltött szakmai gyakorlatom alatt
határoztam el, hogy jelentkezem a design- és
művészetmenedzsment mesterszakra, és ek-
kor döntöttem el azt is, hogy a későbbiekben 
az az ember szeretnék lenni, aki hidat képez 
a művész, a piac és a szakma között. Fon-
tosnak tartom az olyan emberek szerepét 
a művészeti piacon, akik felkarolják, támogat-
ják és hozzáértésükkel, tudásukkal segítik
az alkotók, formatervezők munkáját.”

KÁLDI BERNADETT IMOLA  végzett hallgatónk

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi világunkat 
és környezetünket humanizálni – szép és ne-
mes feladat. De legalább ilyen fontos és még 
talán annál is nehezebb azokat a körülmé-
nyeket megteremteni, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a műtermekben-műhelyekben 
születő értékek eljussanak azokhoz, akiknek 
az alkotók munkáikat szánták. Nem kevés 
találékonyságot és kreativitást igénylő tevé-
kenység ez, amelynek a jövőben egyre nő  
a jelentősége.” 
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc

FŐBB PROJEKTJEINK:
IN | SIDE | OUT a STYLEWALKER NIGHTON; 

„CAN’T TOUCH THIS!” a Bálnában; OFF BI-
ENNÁLE 2017 

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
RÉCSEY MANYI ESZTER menedzser, Vajda
Lajos stúdió; HORVÁTH KATALIN KITTY ku-
rátor asszisztens, Kassák Múzeum lakhatási
problémákkal foglalkozó kiállítás; VADINSZKY
TÍMEA munkatárs, Budapesti Tavaszi Fesztivál;
KÁLDI BERNADETT IMOLA rendezvényszer-
vező asszisztens, Operett Színház

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT  
mesterszak

A művészeti szakokon végzettekre, mint a de-
sign- és művészetelmélet, a szabad bölcsészet 
területéről érkezőkre. Azok számára is elérhe-
tő a képzés, akik közgazdasági, műszaki vagy 
más végzettséget szereztek, ugyanakkor nyi-
tottak a kulturális vállalkozások, kreatív ipar-
ágak menedzselése iránt. 

SPECIALIZÁCIÓK: divatmenedzsment, kurátori
ismeretek
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f vezetőként,  kurátorként, menedzserként, 
művészeti szakértőként design- és művésze-
ti stúdiókban, galériákban, antikvitásokban, 
múzeumokban, kulturális  intézményekben
	f vállalkozások  PR-, művészeti  tanácsadójaként 
	f projektmenedzserként
	f program-, fesztiválszervezőként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BENCSIK BARNABÁS művészettörténész, kurátor
Dr. ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY SZILVIA PhD 
okleveles közgazdász
Dr. PÖRCZI ZSUZSANNA PhD esztéta
Dr. SLÉZIA JÓZSEF PhD művészettörténész
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor 
emeritus, Munkácsy-díjas művészeti író, 
művészettörténész, designtörténész
Dr. habil. WESSELÉNYI-GARAI ANDOR PhD 
építész, építésztörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Kassák Múzeum, OFF Biennále, Magyar Nem-
zeti Galéria, Open Society Institute (Versio film-
fesztivál)

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles design- és művészetmenedzser
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI, LEVELEZŐ magyar nyelven - állami 
ösztöndíjas, önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

kitágított design fogalom, mint 
kreatív megoldások tárháza mára 
nélkülözhetetlen a globális gazda-

sági szférában.

A művészeti szektor üzleti és nonprofit szerep-
lőinek - múzeumok, kiállítóhelyek - termék-
struktúra kialakítása, piaci menedzselésük, ha-
zai és nemzetközi kapcsolataik kiépítése olyan 
szakembereket igényel, akik ismerik a kortárs 
design- és művészeti szcénát, a trendeket.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f projektmenedzsmentet és gyakorlatorien-
táltságot segítő ismereteket
	f az együttműködési gyakorlatok elsajátítását
	f flexibilis tudást: a kortárs művészeti és design 
szcéna átfogó ismerete, vállalkozói ismere-
tekkel kombinálva

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f alapozó, elsősorban elméleti tárgyak 
	f kortárs művészeti és design színtér, intéz-
ményrendszer
	f a szcénában folyó projektekbe való betekin-
tés (kiállítóhelyek, fesztiválok, design stúdiók)
	f írás és prezentációs készségek fejlesztése
	f intézményspecifikus ismeretek, pl. kiállítás, 
filmfesztivál, színházi menedzsment

Második év:
	f gazdasági és menedzsment ismeretek 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs művészetelmélet és történet, kortárs 
design; kreatív ipar, kreatív gondolkodás; kriti-
kai kultúrakutatás; kurátori ismeretek; társmű-
vészetek (tánc, színház, zene, báb stb.)

GYERE HOZZÁNK, ha kedvet érzel a vállal-
kozások kulturális menedzseri feladatainak 
ellátására, ha képes vagy önálló kezdemé-
nyezésre, vállalkozókedvvel, szervezőkészség-
gel, beszédben és írásban is jó stílussal ren-
delkezel. Éppen úgy számítunk a design- és



„Ha igazán elhivatott vagy, minden lehetőséget 
megkaphatsz a kibontakozásra.”

DIVAT

SCHRŐDL STEFÁNIA      BARANYI GERDA      KATONA DÓRA MYAl l
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SZAKFELELŐS:
REMETE KRISZTA DLA habil.
egyetemi docens, 
divat- és jelmeztervező 
művész

FŐBB SIKEREINK:
HEIMTEXTIL 2017 Beliczay Zsófia: Young Cre-
ations Award Upcycling; A’DESIGN AWARD
Beliczay Zsófia ezüst, Zámori Zsófia bronz érem;
OMDK 2017 Gondos Eszter: Design I.díj; 2015:
Zachar Viktória Craft II.díj; 2019 Varnyú Dorina
Craft, I.díj; Fülöp Luca Design, III.díj MAGYAR
FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016 Wolf Bettina, meg-
osztott különdíj; MARIE CLAIRE FASHION DAYS;
NEW CRAFT kiállítások; JÓL ÁLL NEKED A TO-
LERANCIA döntős Bráz Noémi, Horváth Renáta,
Virág Anita; ART DIPLOMA DÍJ Bráz Noémi,
Bartus Andrea, Hornok Barbara, Mészáros Lúcia;
FASHION LIVE! 2017 divatbemutató; VOGUE
ITALIA Vogue Talents Hornok Barbara; BCEFW
2018 Young Talents: Horváth Renáta, Virág
Anita, Hatházi Lili, Kocsis Emese; FORBES 30/30
Mészáros Lúcia; METU LOOK fashion edition, 

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS
mesterszak

A kreatívan tudsz dolgozni, szakmai céljaid van-
nak, csapatmunkában is ki tudod bontakoz-
tatni elképzeléseidet, ha érdekel a kísérletezés
és választott területed jövője. 

SPECIALIZÁCIÓK:
Divattervezés - öltözék, kiegészítők, divaték-
szer a divatlátványig
Textiltervezés - szövött, nyomott textil, minta-
tervezés, textil objekt az experimentális textilig
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f divat- és textilstúdiókban
	f hazai és nemzetközi márkaképviseleteknél 
	f önálló alkotóművészként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész
BALVIN NÁNDOR formatervező
BARÁTH HAJNAL DLA habil. Ferenczy Noémi-
díjas textilművész 
DROPPA JUDIT DLA habil. Munkácsy-díjas 
textilművész
JUHÁSZ NÓRA textilművész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
PAPP ANETT textilművész
SZILÁGYI-CSÜLLÖG MÓNIKA divatmenedzser, 
média szakember

SZAKMAI PARTNEREINK:
Defolabor, Nanushka, Európa Design Hungary
Zrt., Iparművészeti Múzeum, Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem; Innovatext; Hagyományos 
Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Csárdatext

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles divat- és textiltervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

divat- és textiltervezés a kreatív ipar
egyik fontos területe. Tervezés ré-
vén hoz létre olyan terméket, al-

kotást, amelyben a szellemi tartalom válik
dominánssá és értékteremtővé.

Célunk az alkotói egyéniség fejlesztése, hogy
tudatos tervezővé, alkotóvá válj, mert az egyéni 
hang megtalálása alapvető fontosságú egy si-
keres tervezőnél. Meggyőződésünk, hogy 
szükség van olyan alkotóművészi gondolko-
dással rendelkező tervezőkre, akik értelmezni 
tudják a szakterület kihívásait, és azokra inno-
vatív módon kreatív válaszokat tudnak adni. 
 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első szemeszter:
	f kutatás módszertan és a divat, illetve textil-
tervezés összefüggése, kreatív gondolkodás 
kialakítása, kreatív formaképzés a divatban

Második szemeszter:
	f egyéni tervezői hang keresésével új tendenci-
ák tanulmányozása és technológiákra épülő 
tervezés, kötött kelmék formaképzése, síkkö-
tés, autonóm és alkalmazott textilek

Harmadik szemeszter:
	f egyéni témák pszichológiai és módszertani 
megközelítése, személyre szóló tervezési 
terület, feladat kialakítása, egyéni kollekció 
tervezése, trendek értelmezése 

Negyedik szemeszter:
	f egyéni hangra épülő diplomamunka terve-
zése és kivitelezése, egyéni projektvezetéssel

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
divat műtermi gyakorlatok; divattervezés és 
kutatás; textil műtermi gyakorlatok; textil-
tervezés és kutatás; iparművészettörténet; 
kortárs design; speciális tervezés; integrált ter-
vezés; esztétika; vállalkozási ismeretek; fenn-
tartható társadalom és kultúra

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődéssel fordulsz  
a divat- és a kortárs textil felé, ha önállóan és

„Hatalmas élmény volt hazai divattervezőktől 
tanulni. Az egyetem által nyújtott lehetőségek,
mint jól felszerelt műhely, az ott rendelkezés-
re álló szakmai segítség, a divatbemutatókon,
kiállításokon való részvétel révén olyan alapot
kaptam, amivel könnyen tovább tudok lépni.” 
SEBŐK KORINNA végzett hallgatónk

„Gondolkodásmódot adnak át, nem pedig meg-
oldást. Mindenkinek segítenek megtalálni a sa-
ját tervezői nyelvét, a legjobb irányt és módszert, 
amivel kifejezheti önmagát.” 
HORNOK BARBARA végzett hallgatónk

„Ha egy kicsit is izgat a textiltervezés, biztos le-
hetsz benne, hogy ha kellő szorgalommal, kitar-
tással állsz az előtted lévő feladatokhoz, akkor  
a METU mindent elkövet annak érdekében, 
hogy a benned motoszkáló kreatív vadhajtá-
sokból, szakmai hozzáértés és tapasztalat hoz-
záadásával izgalmas alkotások születhessenek.” 
HORVÁTH EVELIN végzett hallgatónk

„Mindig kihívások elé állítottak, ami arra készte-
tett, hogy kísérletezzek és új utakat fedezzek 
fel. A METU-n nagyon jó hátteret kap, aki kész 
keményen dolgozni a céljaiért, megadnak min-
den segítséget, támogatnak, inspirálnak, hogy
a munkánk mindig a lehető legjobb legyen.” 
HATHÁZI LILI végzett hallgatónk
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divattervezés

A divattervezést komplexen értelmezzük, 
segítünk megtalálni az egyéni tervezői 
attitűdödet. 

Gondolkodhatsz a hagyományos öltözék- és 
kiegészítő tervezésben, saját fejlesztésű anya-
gokban, vagy a már jól ismert megoldások 
használatában. Tervezhetsz táskát, ékszert, 
szoborszerű alkotásokat, vagy akár formaru-
hát. Arra inspirálunk, hogy szakmai tudásod 
kreativitásoddal párosulva egyedi megoldáso-
kat eredményezzen.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f ruhaobjekt-, divatékszer-, látványruha-, vagy 
a klasszikus ruhatervezést
	f összetett gondolkodást
	f márkamenedzsmentet
	f brandépítést

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs képzőművészet; kötött kelme sajátos 
formaképzése; digitális felületre tervezett kol-
lekció; egymásnak tervezett öltözékek; trend-
re épített kollekció; síkkötött struktúrák és 
formák; Bauhaus; Kelet-Ázsia építészete

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész
CSALÁR BENCE divatblogger
JUHÁSZ NÓRA textilművész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
KOVÁCS ADÉL divattervező, NUBU
RÁKHELY ZSÓFIA divattervező
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
REMETE KRISZTA DLA habil. egyetemi docens, 
divat- és jelmeztervező művész

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

Elméleti és gyakorlati kutatásokra építünk, 
képzésünk fő jellemzője a kísérletezés és 
innováció.

Egyéni látásmódod kialakításában segítünk, 
hogy elméleti és gyakorlati tudásodra alapoz-
va felkészült textiltervezőként tudj választ adni 
szakmád kihívásaira.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f kísérleti és hagyományos anyagkialakítási 
megoldásokat 
	f klasszikus textiltervezési technikákat
	f a funkcionálistól az egyedi, autonóm, expe-
rimentális textilekig sokféle területtel fog-
lalkozhatsz
	f a saját márkád kialakításához szükséges el-
méleti és menedzsment ismereteket 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs design ismeretek; speciális tervezés és 
kutatás; kutatásmódszertan; számítógépes ter-
vezés; prezentációs és előadói gyakorlatok;  
márkakialakítás; gyári gyakorlati tervezés; kol-
lekciótervezés, minta és szerkezet tervezés;
ipari kivitelezés

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÉKA textilművész 
HEGEDŰS ANDREA Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész
HERÉNYI BLANKA textilművész
LÁSZLÓ EDINA textilművész
PAPP ANETT textilművész 
T. DOROMBY MÁRIA  Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész 
ZACHAR VIKTÓRIA textilművész

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BARÁTH HAJNAL DLA habil. egyetemi tanár,
Ferenczy Noémi-díjas textilművész

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS 
mesterszak specializációk

textiltervezés



„A METU olyan egyetem, amilyenné mi tesszük: nyitott
a változásra, folyamatosan fejlődő hely, ahol abban segítenek,  
hogy úgy bontakozz ki, ahogy neked jó.”

BELSŐÉPÍTÉSZET

NÉMETH ANNA      TOKAI DIA      FEHÉR ANNA DITTAll
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„Jelen korunk építőművészének felelőssége, 
hogy saját alkotó szemléletében szintetizálja 
az alkotását, a befogadó közösség vágyait 
és a realitást. Mesterképzésünkben az ehhez 
szükséges elemző, kritikai, a közösségi lét 
kérdéseire nyitott, környezettudatos gondol-
kodás megalapozására helyezzük a hangsúlyt, 
kiegészítve ezt olyan művészi készségek elsa-
játításával, mely biztos alapot ad a hallgatóink 
számára az építészet világában alkotó mű-
vész-építészként való kiteljesedéshez.”

CSIZMADI PÉTER DLA az Építészet és Design 
Tanszék vezetője

SZAKFELELŐS:
Z. HALMÁGYI JUDIT DLA 
főiskolai docens, 
Pro Architectura-díjas 
építész

ÉPÍTŐMŰVÉSZ  
mesterszak

KOVÁCS BRIGITTA végzett hallgatónk

C és épület kapcsolata tervezésmódszertan, épí-
tészet és társadalom kapcsolata, épületszer-
kezetek, anyagismeret, kutatásmódszertan, 
építészettörténet 

GYERE HOZZÁNK, ha építészmérnök, építő-
művész, környezetalakítási, vagy formaterve-
zési, építészeti alapképzésben szereztél belső 
téralakítási ismereteket, arányérzékkel, térlá-
tással, színérzékkel rendelkezel, környezettu-
datosan gondolkodsz, jó problémamegoldó 
vagy, igényes a minőségi munkára, és mind-
ezekhez jó kommunikációs készséged van.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
	f építész stúdióban vezető építész tervező
	f főépítész vagy építéshatósági munkatárs
	f kivitelezésben vagy ingatlanfejlesztésben is 
elhelyezkedhetsz

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
prof. Dr. BACHMANN BÁLINT DLA Ybl Miklós- 
díjas építész
CSIZMADI PÉTER DLA Junior Príma-díjas építész
Dr. habil. WESSELÉNYI GARAI ANDOR PHD 
építész, építésztörténész
BENEDEK BARNA festőművész
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas 
építész, belsőépítész, vezető tervező 
MÁTRAI PÉTER DLA Ybl-díjas építész
MOLNÁR BEÁTA építész tervezőművész
PINTÉR MÁRTON építész tervezőművész
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor eme-
ritus, Munkácsy-díjas művészeti író, művészet-
történész, designtörténész

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles építőművész 
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

élunk olyan építőművészek képzé-
se, akik alkotó munkájuk során egy-
szerre képesek az építészet érzelmi

és értelmi, művészi és tudományos aspek-
tusait figyelembe venni. 

Oktatási struktúránk alapja, hogy a felmerülő
kérdéseket mindig az adott tervezési feladat 
kerete között vizsgáljuk, legyen szó elméleti
vagy akár műszaki, tudományos kérdésekről.
Képzésünk középpontjában az ember, a kisebb 
emberi csoportok, közösségi terek, az épület és 
környezete közötti kapcsolatok vizsgálata áll. 
Hisszük, hogy az építészet jövője a szociális és 
környezettudatos gondolkodásról fog szólni.  
Az ennek megfelelő ismeretek megszerzésében,
és az ehhez a munkához szükséges készségek 
elsajátításában segítjük a jövő építőművészeit.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f építőművészeti tervezési kompetenciákat,  
művészi, építészeti és belsőépítészeti 
készségeket
	f az építőművészethez kapcsolódó  
művészeti kutatás módszertanát
	f építészethez kapcsolódó társszakmák 
ismereteit
	f építészetelméletet
	f az építészet és társadalom kapcsolatával 
foglalkozó stúdiumokon vehetsz részt
	f fejlesztjük kommunikációs és prezentációs 
készségeidet

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f építészeti tervező kompetenciák erősítése
	f elméleti stúdiumok
	f társszakmai ismeretek
	f ökológius és szociális gondolkodás  
elmélyítése
	f kritikai attitűd erősítése

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
építészet, építőművészet, belsőépítészet, város 
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FILMOPERATŐR MŰVÉSZ  
mesterszak

C FŐBB TÉMAKÖRÖK:
Filmtörténet - képelemzés, Dramaturgia, Ope-
ratőri és Rendezői mesterség, Zene, Vágás, 
Díszlet-látvány, VFX ismeretek, Utómunka 

GYERE HOZZÁNK, ha egyedi látásmóddal, kie-
melkedő vizuális fantáziával és kompozíciós 
érzékkel rendelkezel, valamint ha elvégezted 
a Kameraman vagy Operatőr alapszakot, illet-
ve külföldön a Cinematography BA képzést.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f vezető operatőrként hazai és nemzetközi 
filmes produkciókban, reklámfilmekben
	f videoklipek, dokumentumfilmek, televíziós 
filmsorozatok, játékfilmek operatőreként 

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
GÓZON FRANCISCO Balázs Béla-díjas 
filmoperatőr 
GROÓ DIANA DLA filmrendező
KARDOS SÁNDOR HSC Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas operatőr
MEDVIGY GÁBOR Balázs Béla-díjas operatőr, 
Érdemes Művész
MIKLÓS MARI HSE Balázs Béla-díjas vágó
MOLNÁR GYÖRGY DLA habil. Balázs Béla-díjas 
rendező, Érdemes Művész, professor emeritus 
PÁLOS GYÖRGY DLA Balázs Béla-díjas 
operatőr-rendező
ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. filmrendező, 
forgatókönyvíró

SZAKMAI PARTNEREINK:  
Vision Team, Origo Film Studio

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles filmoperatőr művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

élunk olyan mozgóképes szakem-
berek képzése, akik vizuális fan-
táziájuk, kompozíciós érzékük,

egyéni látásmódjuk birtokában képesek
az őket körülvevő világot vizuálisan ér-
telmezni. A képi ábrázolás stílusjegyei, 
a vizuális kultúra, a társművészetek, a film-
készítés elméleti és gyakorlati metodikái
ismeretében a képek nyelvén újra tudják
fogalmazni mindezt, megvalósítják saját
alkotói útjukat és alkalmasak a filmké-
szítés más szakembereivel kreatív módon
együttműködni.

Az oktatás főként gyakorlati órákon alapszik, 
melynek helyszíne az Origo Film Studio min-
den technikai igényt kielégítő filmes műterme. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f elsajátítod a filmes világítás tudományát, a plá- 
nozás, a nézésirányok, a szemszögek, a snit-
telés használatát
	f gyakorlatot szerzel a kameramozgások, hosz-
szú beállítások, speciális felvételi módszerek 
területén
	f megtanulod az operatőri munkához szüksé-
ges technikai eszköztár használatát
	f megismered az objektíveket, a fontosabb ka-
meratípusokat, a világítási, kameramozgató, 
és grip eszközöket

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
	f az operatőri mesterség tökéletesítése,  
a fő hangsúlyt a világításra helyezve
	f a dramaturgiai ismeretek elmélyítése
	f hangdesign alapozó gyakorlatok
	f műtermi operatőri gyakorlatok

Második év:
	f filmtörténet és képelemzés
	f a rendezői mesterség gyakorlása
	f elmélyülés a látványtervezés világában 
	f filmes smink és maszk
	f az utómunka világának mélyreható  
tanulmányozása

„Az operatőri munka sok elemből tevődik 
össze. Találkozás, szerencse és nem utolsó-
sorban tehetség, rátermettség, kitartás kér-
dése, hogy az illető meg tud-e kapaszkodni 
ezen a pályán. Fontos, hogy az ember min-
dig találjon valamilyen kihívást minden soron 
következő munkájában, legyen az a világítás, 
a történetmesélés egy új formája, esetleg  
a kameramozgásnak egy eddig nem ismert 
lehetősége.”

CSUKÁS SÁNDOR

SZAKFELELŐS:
CSUKÁS SÁNDOR HSC 
főiskolai docens, 
Balázs Béla-díjas 
filmoperatőr
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SZAKFELELŐS:
BALVIN NÁNDOR DLA habil.
egyetemi docens, 
formatervező

„A szakon olyan szakemberek oktatnak, akik
a tanítás mellett komoly projektekben vesz-
nek részt, ezt a folyamatosan aktuális szakmai
látásmódot adják tovább a hallgatóknak.”

ÁRPÁS RENÁTÓ végzett hallgatónk

„Elegendő szabadságot és inspirációt nyújtott,
jó hangulatú és releváns vitákat folytattunk
a tanárokkal. Eközben arra is rájöttem, hogy
a design folyamatában melyik az a terület, amit
szeretek, és amiben jó is vagyok. Önállóságra
tanított, segített, hogy merjek kitartani  
az ötleteim mellett. Nagyon klassz a légkör,
a tanárok itt nem zsigerelnek vagy hajtanak,
hanem inspirálva motiválnak a cél felé.”

NAGY GERDA végzett hallgatónk

„Az egyéniséged mellé megkapod azokat  
a mankókat, amikkel kiteljesedhetsz. Nem for-
málnak, hanem hozzásegítenek a céljaidhoz. 
Amennyiben meg tudod fogalmazni, mire 
van szükséged, itt van olyan szakember, aki 
iránymutatással tud szolgálni. Építő jellegű 
kritikákra számíthatsz, pályázati lehetőségek-
re, együttműködési hajlandóságra, közösségre!”

PANCSA EMESE végzett hallgatónk

„A formatervezés célja - legyen az indusztriális 
vagy konceptuális -, hogy olyan esztétikai ér-
tékekkel bíró alkotásokat hívjon életre, ame-
lyek szellemi üzenete messze túlmutat azok 
puszta funkcionalitásán.”

BALVIN NÁNDOR DLA

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Szeidl Dóra Design, II.díj; FRESH
DESIGN nemzetközi kiállítás és workshop;
OMDK 2019 Hegedüs Klára Zsófia Craft 1., I.díj
PANCSA EMESE TEDxMETU előadó, Startup 
ösztöndíjas, OMDK 2017 Építőművészet és 
Design, I. díj, Rektori különdíj; OMDK 2019 
Design, I. díj,  Pro Arte Aranyérem

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ  
mesterszak

A hatósági problémáira, ha érdekelnek a minket 
körülvevő tárgyak és kritikusan viszonyulsz vi-
lágunkhoz, ha felelősséget érzel szűkebb-tá-
gabb életterünk élhető minőségéért, és termé-
szetesen, ha érzel magadban képességet arra, 
hogy mindezeken designerként segíteni tudsz.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
	f önálló tervezőművész, designvállalkozás 
vezetője
	f designstúdiónál tervező vagy vezető
	f kreatív ügynökségeknél és reklámcégeknél 
tervező
	f termelő és szolgáltató cégeknél vezető  
tervező
	f designtevékenység szervezője, irányítója, 
vezetője

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BÁRKÁNYI ATTILA DLA habil. professor 
emeritus, Ferenczy Noémi-díjas formatervező
BECKER GYÖRGY pszichológus 
BUBIK VERONIKA tipográfus, formatervező
DEZSÉNYI PÉTER DLA színművész, 
színházrendező 
LENKEI BALÁZS DLA formatervező művész
NÁDAS GERGELY formatervező művész
REJKA ERIKA DLA keramikus művész
SCHACHTER BARBARA mérnök-formatervező, 
SELJÁN MÁRK DLA formatervező művész

SZAKMAI PARTNEREINK:
EDAG Engineering GmbH - EDAG Hungary Kft.,
VIDEOTON Elektroplast Kft., CAD-Terv Kft.,
Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles formatervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

formatervezés a tárgytervezés terü-
leteit lefedő és átfogó tevékenység,
 legfontosabb jellemzője az innová-

ció, a kreativitás, a környezettudatosság és
a szociális érzékenység. 

Tervezhetsz bútort, köztéri tárgyat, járművet, 
lámpát vagy akár elektronikai eszközt, konyhai 
készüléket. Naprakész leszel a formatervezés 
irányzataival kapcsolatban, képessé válsz ar-
ra, hogy tudásodat saját tervezői világodban 
teljesítsd ki.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f korszerű tervezési módszereket, elméleti  
és gyakorlati ismereteket
	f alap-, szerkesztői-tervezői és 3D-s  
számítógépes programokat
	f magas fokú prezentációs és vitakészséget
	f jogi ismereteket, designstratégiát és design-
menedzsmentet
	f szabad és önálló döntési, problémafelismerési 
és megoldási képességet, kritikai attitűdöt
	f a formatervezés trendjeit
	f tervezői felelősséget

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Első év: 
	f szoftveres felzárkóztatás 2D és 3D-ben, in-
dusztriális és konceptuális design módszer-
tani ismeretek bővítése, kutatáson alapuló 
problémamegoldó tervezés.

Második év:
	f kutatáson alapuló integrált rendszerek ter-
vezése szabadon választott témakörben, ko-
operáció valós ipari szereplőkkel. 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
reuse, recycling, redesign; ecodesign; life 
circle design; C2C design; inclusive design; 
design for all; co-design; design activism

GYERE HOZZÁNK, ha kíváncsi vagy és felfi-
gyelsz környezetünk hasznossági és használ-
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FOTOGRÁFIA
mesterszak

A GYERE HOZZÁNK, ha tudásodat tovább mélyíte-
néd, ha a fotográfia számodra nem csak leképe-
zés, hanem gondolatközvetítő, témameghatá-
rozó médium. Ha szeretnéd a vizuális környe-
zetedet alakítani, irányt mutatni, a saját elkép-
zelésedet, véleményedet megmutatni, alkalma-
zott vagy autonóm művészként hatással lenni 
a külvilágra, a társadalom vizuális kultúrájára.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f fotográfusi munkakörökben a fotográfia és 
a vizuális média különböző szakterületein
	f önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ANDRÁS EDIT PhD művészettörténész
BÁTORI ZSOLT PhD művészetfilozófus
CZEIZEL BALÁZS DLA fotográfus
FABRICIUS ANNA DLA fotográfus, videóművész
GERHES GÁBOR Munkácsy-díjas képzőművész
ILLÉS BARNA fotográfus 
KORNISS PÉTER Kossuth-díjas, Pulitzer-emlék-
díjas fotográfus
PETTENDI SZABÓ PÉTER fotográfus
PFISZTNER GÁBOR szakíró
RÉVÉSZ TAMÁS Balázs Béla-, World Press Photo-
díjas, Pulitzer-emlékdíjas fotóművész, fotóriporter
SZABÓ DEZSŐ Munkácsy-díjas képzőművész
SZÁSZ LILLA fotográfus, képzőművész
TATAI ERZSÉBET PhD művészettörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Mai Manó Ház, Capa Központ, Tripont Foto Vi-
deo Kft., Godot Kortárs Művészeti Intézet, 
Ludwig Múzeum

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles fotográfustervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK:
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

vizuális kommunikáció, és ezzel 
együtt a fotográfia az információs 
társadalom egyik meghatározó 

komponense, erőteljes kulturális tényező-
vé vált és fontos bázisa a rokon vizuális 
területeknek. A verbalitás évszázadai után 
hangsúlyt adott a vizualitásnak, megteremt-
ve azt az egyensúlyt, amely az írott és a képi  
világ között elengedhetetlenné vált.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f nem csupán képalkotói problémaként le- 
szel képes kezelni a különböző fotográfiai 
műfajokat és médiafelületeket, hanem kom- 
munikációs, információs struktúrában ta- 
nulsz meg gondolkodni
	f megismerheted a professzionális fotográfiá-
ban használt korszerű digitális technikákat, va-
lamint a hagyományos kisformátumú, a spe-
ciális területeken használt középformátum és 
a nagyformátumú fényképezés széles skáláját
	f lehetőséget biztosítunk a folyamatos fejlő-
désre, az önálló és csapatmunkára egyaránt
	f olyan tudásanyagot kapsz, amellyel bekapcso- 
lódhatsz a hazai és nemzetközi művészeti életbe

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Az első év fókuszában:
	f a technikai képességek birtokában már az ön- 
álló témaválasztásra fókuszálunk
	f összefüggéseket keressünk, arra inspirálunk, 
hogy a médiumok rendszerében gondolkodj 
és a fotográfiát eszköznek tekintsd az önki-
fejezéshez

A második évben:
	f integrált kutatási és tervezési feladatokon ke-
resztül készítünk fel a jövőbeni feladataidra
	f erősítjük az önálló témaválasztására épülő 
munkát és a média releváns ismereteit
	f a fotográfia alkalmazott és autonóm területei 
mellett a vizuális koncepción alapuló tervezői 
munkára és az ebben rejlő lehetőségekre 
fókuszálunk

SZAKFELELŐS:
GŐBÖLYÖS LUCA DLA habil. 
főiskolai tanár, 
Balogh Rudolf-díjas 
fotóművész

„A képek diktatúrájának korát éljük. Az egyre 
olcsóbbá váló technikai képalkotás és eszközei
mára bárki számára elérhetővé váltak. Másod-
percenként több millió fénykép készül világ-
szerte. Ez a fényképtömeg teljesen átalakítot-
ta a kép használatának módját, és az ahhoz 
való viszonyunkat, de egyben a képpel való 
kommunikálás kimeríthetetlen hatalmát is jel-
zi. Hogy ezzel a hatalommal tudatosan élni 
tudjunk, meg kell találnunk a számunkra leg-
megfelelőbb és leghatékonyabb képkészítési 
formát, és eszközt. Ez lesz itt a mi munkánk.”

GERHES GÁBOR Munkácsy Mihály-díjas  
képzőművész
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SZAKFELELŐS:
SZACSVA Y PÁL DLA habil.
főiskolai tanár, 
médiaművész 

„A média design szakma teljesen egyedülál-
ló annak tekintetében, hogy célja és eszköze
egy és ugyanaz: a médium. Tehát fő célunk
az új, digitális médiumok nyelvének kutatása,
fejlesztése, kiterjesztése.” 

SZACSVA Y PÁL

MÉDIA DESIGN
mesterszak

K és szolgáltatások, az eseményipar és az admi-
nisztratív szolgáltatások számára. 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
VFX (filmes digitális utómunka); mozgógrafika, 
UX (user experience) design; video mapping
(fényfestés); játékfejlesztés; virtuális valóság
alkalmazások készítése; hang design; adatvi-
zualizáció; webdesign; médiainstalláció 

GYERE HOZZÁNK, ha megszerezted az alapis-
mereteidet, de tovább mélyítenéd a mozgógra-
fika, a UX design, a 3D vagy a játéktervezésben,
VFX, video mapping, virtuális valóság alkalma-
zások, médiainstallációk készítésében, a zenei
informatika, adatvizualizáció területén, fejlett
vizuális, technikai, kritikai érzékkel rendelkezel.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f tervezőművészként a kreatív iparágakban
	f kísérleti designerként vagy szakreferensként 
olyan területeken, ahol a vizuális írástudás, 
a projekt design és az interakció tervezés 
elengedhetetlen
	f önálló médiaművészként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
EMRI ZSOLT médiaművész
KOVÁCS ZOLTÁN építész, látványtervező
LISZKA TAMÁS médiaművész, filmproducer
SZÉCSÉNYI-NAGY LORÁND médiaművész 
TIMÓCZKI-NAGY MÁRTON médiaművész 
URBÁN MÁRTON médiaművész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Nemzeti Filharmonikusok, Umbrella Stúdió, VJ
Centrum Budapest, MTVA, 2B Galéria, Három 
Holló

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles médiatervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

ísérletezés és innováció: nem csu-
pán egyetlen szakterületen adunk
elmélyült tudást, a vizuális tervezés,

kutatás és alkotás szinte minden területére
kiterjedő képzést nyújtunk.

Önállóan és alkotócsapat tagjaként is alkalmas
leszel média design produkciók megvalósításá-
ra a médiakommunikáció, a szórakoztató- és 
reklámipar, a művelődési és kulturális terüle-
tek, az új médiakutatás, a kiállítási- és kom-
munikációs ipar, a tudományos- és oktatási 
ismeretterjesztő, illetve a médiaművészeti 
területek számára. Emellett felkészültté válsz 
közép- és hosszútávú projektek előkészítésére, 
fejlesztésére és média design termékek gyár-
tásának megtervezésére, irányítására, szakmai 
asszisztenciájára.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f médiaművészeti alkotások, installációk, 
interaktív alkalmazások elmélyült szinten 
való tervezését, megvalósítását
	f mozgóképes műfajokban való média 
design specifikus tervezést és alkotást
	f képernyő grafikát
	f hangdesignt
	f interakció-tervezést
	f 3D tervezést
	f játéktervezést
	f UX designt
	f vizuális effektek készítését, filmes utómunkát 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Az első évben:
	f Projektfejlesztés, a médiatervezés kreatív- 
eszköztárának szélesítése, elmélyítése. Inter- 
aktív audiovizuális kommunikációs és mű-
vészi produktumok előállításához szükséges 
gyártástechnológiai, anyag- és eszközismeret.

A második év fókuszában:
	f Specializált médiatervezés, 3D tervezés és 
szimuláció a játék- és szórakoztatóipar, tudo-
mányos területek, az egészségügyi kutatás 

 



„Ha eltökélt vagy és szenvedélyesen szereted csinálni a dolgaidat, 
a METU-n a helyed! Annyit fogsz kapni, amennyi energiát beleteszel, 
de ha ezt nem méred szűkmarkúan, itt bármit elérhetsz, amit akarsz!”

MOZGÓKÉP

PÉNZES ÁDÁM      ÁCHIM ATTILA      PÓLUS PÉTER      VIDA BENEDEKlll
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SZAKFELELŐS:
ROZGONYI ÁDÁM DLA 
habil. egyetemi tanár, 
filmrendező, 
forgatókönyvíró, 
a Mozgókép Tanszék 
vezetője

„A METU-n eltöltött két év számomra a - gya-
korlati tudáson felül - a csapatban való műkö-
dés és gondolkodás készségének elsajátítását 
nyújtotta, ami elengedhetetlen ebben a szak-
mában. Azoknak ajánlom ezt a mesterkép-
zést, akik már rendelkeznek az alapokkal, de 
mégis kétségek és kérdések maradtak ben-
nük a jövőjüket illetően. Az oktatók a kap-
csolati tőke mellett sokéves tapasztalatukkal, 
egyenrangú félként segítik munkátokat, és 
bizalommal fordulhattok hozzájuk bármilyen 
kérdéssel. Jó hangulat, kiváló infrastrukturális 
háttér, tehát minden adott a fejlődéshez.”

VARGA MÓNIKA végzett hallgatónk

„Azzal az elhatározással érkeztem a METU-ra, 
hogy operatőr leszek. Természetesen ezt két 
év alatt nem lehet teljesen kivitelezni, viszont 
a műtermi órák, az izgalmas szakmai gyakor-
lat és a diplomafilmmel járó tapasztalatok 
nagyon közel vittek a célomhoz. A sokrétű 
szakmai tudás mellett mégis a legértékesebb 
dolog, amit az egyetemen szereztem, azok 
a kapcsolatok. Tanáraimmal szinte kollégák, 
csoporttársaimmal pedig barátok lettünk, 
igazi kis stábokat formálva.” 
GEDA VIKTOR végzett hallgatónk

„Én máshol végeztem az alapszakot, de itt két 
év többet adott, mint az előző három. Szá-
momra ez a mesterszak remekül letisztázta 
az alapszakon tanultakat, nagyon komplex 
tudást adott, rengeteg típusú óránk volt,  
a filmelmélettől az forgatókönyvíráson vagy  
a szerzői jogon át, a stúdiógyakorlatig. Kis 
létszámú osztályban nagy figyelmet kaptunk, 
és rengeteg projektet vittünk véghez. Már 
jobban látom, milyen irányba szeretnék to-
vábbmenni a film és tévézés világában.” 
MUNKÁCSY BARBARA végzett hallgatónk

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ
mesterszak

A SPECIALIZÁCIÓK: forgatókönyvíró-kreatív pro-
ducer, rendező-dramaturg, operatőr-vágó 
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, alkalmas leszel:
	f élő vagy rögzített televíziós hír-, magazin-, 
vagy showműsor készítésére 
	f műsorvezetői, riporteri, szerkesztő, drama-
turg, valamint rendezői feladatok ellátására
	f egész estés és televíziós filmek, illetve soro-
zatok írására, rendezésére
	f televíziós szerkesztőségek irányítására 

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
BÁRON GYÖRGY DLA Balázs Béla-, Táncsics 
Mihály-díjas filmesztéta 
DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és jel-
meztervező
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HIRSCH TIBOR PhD habil., Balázs Béla-díjas 
filmtörténész, filmesztéta
Dr. habil. KEPES ANDRÁS DLA Táncsics Mihály-,
és Prima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas író, televíziós
műsorkészítő, professor emeritus
Dr. habil. MOLNÁR GYÖRGY DLA Balázs Béla-
díjas rendező, Érdemes Művész, professor 
emeritus 

SZAKMAI PARTNEREINK:
MAFILM, Magyar Filmlaboratórium, Pesti Ma-
gyar Színház, Origo Film Studio, Magyar Nem-
zeti Filmarchívum, Schwindl Kft., Ász Bt., Special
Grip Hungary Kft., Video Assist Hungary Kft.,
Arizona MPS Rental, Uránia Nemzeti Filmszínház, 
Visionteam L.O. Filmtechnikai Szolgáltató Kft., 
Karnevál Film Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles televíziós műsorkészítő művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges

hagyományos műfajok, formátu-
mok mellett újak születtek, meg-
változott a technológia, a televízi-

ózás stílusa, látványvilága.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f a műsorkészítés teljes szakmai folyamatát 
	f produkciók létrehozását, kreatív és irányítói 
feladatok ellátását
	f műsorkészítői alapismereteket, kiegészítve  
a fikciós film és sorozat, a hírriport-dokumen-
tumfilm, a szórakoztató műfajok tudástárával 
	f író-dramaturgiai, rendezői, vágási, látvány- 
és hangtechnikai, operatőri és kreatív pro-
duceri gyakorlati ismereteket 
	f külső helyszíneken végezhető szakmai gya-
korlatokon veszel részt 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első szemeszter:
	f a televíziózás és mozgóképkészí-
tés technikai alapjainak fejlesztése 

	f a kamera, a hangrögzítő berende-
zések keze-lésében való elmélyülés 

	f az utómunkában használatos eszközök pro-
fesszionális megismerése
	f az adásrendező szakma és a dramaturgiai, 
szerkesztési feladatok megkívánta speciális 
ismeretek

Második szemesztertől:
	f specializációválasztás, a szakma egy szeg-
mensében való elmélyülés
	f egyéni és team-munkamódszerek fejlesztése 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
Forgatókönyvíró-kreatív producer / Operatőr-
vágó / Rendező-dramaturg stúdium; Mozgó-
kép-, médiaelemzés és gyakorlat; Mozgókép-
elmélet; Televíziós ismeretek és gyakorlatok; 
Látvány- és hangtechnikai ismeretek

GYERE HOZZÁNK, ha elméleti és gyakorlati is-
mereteidre alapozva szeretnél a magyar televí-
ziózás hiteles, emblematikus szereplőjévé válni.
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TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ mesterszak
specializációk

operatőr-vágó

Ezt a specializációt javasoljuk, ha a kame-
ramani, operatőri munka iránt mutatsz 
érdeklődést, emellett kiemelten érdekel 
a vágás, melynek mind művészetét, mind 
technikai fortélyait meg akarod tanulni.

A film- és tévéműsor-készítés egyik legfonto-
sabb, technikai tudást is igénylő alkotói szak-
ma a vágóé, illetve az operatőré. E két terület 
amellett, hogy stílusteremtés, látvány, ritmus 
és képi dramaturgiai szintjén is hasonló szem-
pontokat tart szem előtt, teljesen önálló szeg-
mens, melynek magas szintű megismerése 
az alkotóvá válás alapfeltétele.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f operatőri ismereteket (belső és külső stúdió-
helyszíneken gyakorlatként)
	f művészeti látványtervezést
	f vágási ismereteket (többféle professzionális 
szoftver alkalmazásának elsajátításával)
	f mozgóképes tipográfiát
	f dramaturgiai ismereteket
	f képelméletet
	f After Effects-et

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
BREITNER TAMÁS vágó
SZALAI KÁROLY Balázs Béla-díjas vágó
KOVÁCS ZOLTÁN vágó
MEDVIGY GÁBOR Balázs Béla-díjas operatőr
MIKLÓS MARI HSE Balázs Béla-díjas vágó 

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak 
A specializáció választása az első szemeszter végén történik.

forgatókönyv-kreatív producer

Válaszd ezt a specializációt, amennyiben 
a televíziós műsorok tartalmi része, struk-
túrája iránt érdeklődsz, elmélyítenéd írás-
készségedet, illetve ambíciód, hogy az irá-
nyításod alatt formálódjanak egyes műso-
rok, filmek, sorozatok kreatív szempontból.

Az utóbbi években a nagyjátékfilmes és a tele-
víziós szcénában egyaránt virágkorukat élik
a fikciós művek, legyen szó szerzői vagy éppen
műfaji filmes irányzatokról. Különösen utób-
biak tekintetében elengedhetetlen az olyan 
forgatókönyvírók képzése, akik struktúrában 
gondolkodva kitalálják, megírják, átlátják egy-
egy film vagy akár több tíz-száz részes soro-
zat jeleneteit. Ugyanilyen fontos szerep hárul 
azokra, akik kreatív producerként az ötlettől 
vagy a vásárolt formátum magyarításától egé-
szen a képernyőre kerülésig bábáskodnak egy-
egy széria, tévéműsor vagy épp film felett, el-
várásaikat érvényesítve, innovatív ötleteikkel 
élére állva a kreatív szakemberek gárdájának.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f forgatókönyvírást
	f dramaturgiai ismereteket
	f sorozatfejlesztést
	f film pitchinget
	f mozgóképpiaci ismereteket
	f tévés és filmes műfajtörténetet
	f filmtörténetet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BÁRON GYÖRGY DLA Balázs Béla-, Táncsics 
Mihály-díjas filmesztéta 
SÁNDOR GYÖRGY producer
TÓTH ANDRÁS producer

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BÁNSZKI KRISTÓF forgatókönyvíró-dramaturg

rendező-dramaturg

Ha a filmrendezés iránt érdeklődsz, saját 
ötleteidet, történeteidet, személyiségedet
álmodnád filmvászonra vagy képernyőre, 
elmélyítenéd a szakmáról korábban meg-
szerzett tudásodat, akkor itt a helyed!

A rendező a mai televíziózásban alkalmazott 
művész, aki nem fikciós és/vagy fikciós mű-
vek, műsorok elvárások szerinti megalkotásá-
ért, képernyőre alkalmazásáért felelős, ezzel 
szemben a nagyjátékfilmes rendezők hazánk-
ban saját filmjüknek többnyire szerzői, mely 
egészen másfajta attitűdöt igényel - a szakon 
mindkét területen alkotó művészek oktatnak.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f rendezési ismereteket (gyakorlati, forgatási 
feladatokon keresztül)
	f forgatókönyvírást (művészeti és szoftveres 
értelemben is)
	f dramaturgiai ismereteket
	f filmelméletet
	f színészvezetést
	f film pitchinget
	f mozgóképtörténetet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HIRSCH TIBOR PhD habil., Balázs Béla-díjas 
filmtörténész, filmesztéta
KOÓS GYÖRGY rendező-producer
Dr. habil. MOLNÁR GYÖRGY DLA Balázs Bé-
la-díjas rendező, Érdemes Művész, professor 
emeritus 
TRENCSÉNYI KLÁRA rendező-operatőr
VARGA ANNA PhD filmesztéta

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas film- és televíziós 
rendező
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SZAKVEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA
egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció 
Tanszék vezetője

SZAKFELELŐS:
MACZÓ PÉTER DLA 
főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció 
tervezőművész

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Puskás Marcell: II. díj, Sásdi Laura: 
I.díj, Szakos Dániel: I.díj; POLISH SIGNS Polish
Masters workshopok, kiállítások; LENGYEL 
FILMTAVASZ kiállítások, Művész Mozi; SKOP-
JE POSTER FESTIVAL 2016: Némedi Varga  
Réka:  fődíj, 2017: Special mention: Lehofer
Sára, Honorary mentions: Péter Emőke; ART
DIPLOMA DÍJ Kosztándi Orsolya, Kálmán Luca; 
DIÁKHITEL KÉPZŐ PÁLYÁZAT Prakfalvi Anna:
fődíj; II. POSTERFEST Füzes Anna: I.díj; sza-
badság plakátpályázat Fehér Zsanett: II.díj; 
Turóczi Anna: III.díj; Eszteró Anett: különdíj 
  
ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
PUSKÁS MARCELL Red Dot díjas tervezőgrafikus;
SZTRANYÁK ZSÓFIA magyar stand terve, Lip-
csei Könyvművészeti Fesztivál 2017; GYETKÓ
KRISZTINA 150 éves a Budapest ZOO évfor-
dulós óriásplakátok és meghívók tervezése;
CSENGERI KATALIN grafikus, IKEA

„A METU-n sokféle technikát, módszert kipró-
bálhat az ember, legyen szó a képgrafika, a ti-
pográfia, vagy a tervezőgrafika specializációról. 
A nagyobb projektek mellett akadnak kisebb 
feladatok is, amelyekben mindenki örömét leli.”

SÉLLEI NÓRA végzett hallgatónk

„Sok nagyszerű tanárom volt, akiktől a legkülön-
félébb fortélyokat leshettem el, és akiknél korlát-
lanul kísérletezhettem. Bármilyen megoldással 
álltam elő, sosem éreztem azt, hogy le akarná-
nak beszélni az ötletemről. Segítettek kibontani
az elképzelést és megtalálni az eszközöket, amik-
kel a leginkább kifejezhetem önmagam.”

PRESSING ZSÓFIA végzett hallgatónk

álunk valós helyzetekre reagálni 
képes, kreatív és művészi színvo-
nalú megoldásokat felmutató ter-

vezőgrafikus művésszé válhatsz, aki szak-
mája minden felületén képes színvonalas 
alkotások kigondolására és kivitelezésére. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
	f praktikus, funkcionális designra fókuszáló 
feladatmegoldó képességet
	f egyéni identitáson alapuló, de csapatmun-
kában is kibontakoztatható innovatív meg-
oldásokat
	f a designgondolkodás módszereit
	f alkotó munkádat alátámasztó elméleti tudást

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
	f első szemeszter: tipográfia, könyvtervezés, 
illusztráció, infografika, csomagolás design
	f második szemeszter - specializációválasztás: 
a választott területre fókuszálva fejlesztheted 
tudásodat
	f harmadik szemeszter: művészi grafika, print-
média grafika, identitásgrafika, médiagrafika
	f negyedik szemeszter: kutatási folyamat 
eredményeként létrejövő, összetett vizuális 
üzenet megvalósításában segítenek tanáraid

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
grafikai látásmódot alapozó stúdiumok; tipo-
gráfiai tervezéselmélet; a vizuális kommuni-
káció elmélete és gyakorlata; designkultúra; 
médiatechnológiai gyakorlatok; termékarculat 
tervezés; Corporate Identity - brandépítés; in-
tegrált társművészeti gyakorlat

GYERE HOZZÁNK, ha empatikus és kreatív 
vagy, jó együttműködő képességgel rendel-
kezel, kritikai attitűd jellemez. Ha eltérő terü-
leten végeztél, akkor is lehetőséged van válta-
ni, és képzésünket választani.

SPECIALIZÁCIÓK: tipográfia-betűtervezés, kép-
grafika, tervezőgrafika
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

TERVEZŐGRAFIKA  
mesterszak

N MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
	f önálló alkotóművészként mint tervezőgrafi-
kus, illusztrátor, grafikusművész
	f grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél 
mint Art Director vagy tervezőgrafikus
	f online és print médiában mint illusztrátor, 
képszerkesztő, művészeti vezető, tördelő-
szerkesztő, webdesigner

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus
CSORDÁS ZOLTÁN Aranyrajzszög-díjas 
tervezőgrafikus
DUCKI KRZYSZTOF Ferenczy Noémi-díjas, 
Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész
GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikusművész
GALLUSZ GYÖNGYI DLA Munkácsy-díjas 
grafikusművész
GÁL KRISZTIÁN tervezőgrafikus művész
KÓTHAY  GÁBOR  Munkácsy-díjas,  Aranyrajz-
szög  életműdíjas  tervezőgrafikus,  betűtervező
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas
grafikusművész
TEPES FERENC Munkácsy-díjas tervezőgrafikus 
művész
TÓTH ANDREJ Aranyrajzszög-díjas 
tervezőgrafikus művész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Széchenyi 
Könyvtár, VYLYAN Borászat, A38 Hajó, Szép-
művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 
Fővárosi Állat- és Növénykert, Eurojet, Lengyel
Intézet, Vasco Hungária KFT, RISO Goccopro

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles tervezőgrafikus művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI, LEVELEZŐ magyar nyelven - állami 
ösztöndíjas, önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges
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TERVEZŐGRAFIKA mesterszak 
specializációk

tervezőgrafika

Az alapképzésben megszerzett tapaszta-
lataidra épül mesterképzésünk, ahol prak-
tikus, életszerű tudást kapsz, hogy magas 
szinten folytathasd a tervezőgrafikai alko-
tómunkát. 

Válaszd ezt a specializációt, hogy egyéni művé-
szi hangod kiteljesedhessen a Graphic Design 
hagyományos felületein és az új média terüle-
tén. Felkészítünk a pályádra, hogy minél ha-
tásosabb vizuális üzeneteket tudj tervezni és 
kivitelezni. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f logó-, piktogram-, arculat-, csomagolás-, 
könyv-, plakát- és webtervezést
	f brandépítést, arculattervezést
	f infografikát és infodesignt 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
tervezőgrafikai műtermi gyakorlat; kreatív ter-
vezőgrafikai gyakorlatok; experimentális de-
sign; adatvizualizáció; brandépítés; termékar-
culat tervezés; komplex tervezés; printmédia; 
webdesign

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció tervezőművész

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

képgrafika

Ha saját önálló művészi kifejezésmódod 
fejlesztésére törekszel, és ha a kiváló ma-
nuális tudásodat kamatoztató illusztráció, 
képregény, könyvborító- és plakátterve-
zés, könyvtervezés területén mélyednél el, 
válaszd a képgrafika specializációt!

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f egyedi és a sokszorosított grafikai műfajokat
	f művészkönyv tervezést
	f kreatív könyvkötészetet
	f Pop Up könyv tervezést
	f manuális és digitális illusztrációt

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
képgrafikai műtermi gyakorlat; sokszorosító 
grafika; könyvtervezés; plakáttervezés; képgra-
fikai technikák; illusztráció tervezés; képregény; 
kreatív képgrafikai gyakorlatok; experimentális 
grafika; grafikai installációk

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
JÚLIUS GYULA DLA egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció Tanszék vezetője

tipográfia-betűtervezés

A tervezett betű, fontkészlet ugyanúgy be-
szél arról az időszakról, világról, melyben 
metszették, mint a festmények, szobrok, 
épületek, tárgyak.

Ha érdekel a klasszikus és a kísérleti tipográfia, 
ha a híres betűmetszők, betűtervezők örökébe 
szeretnél lépni, és vonz a mikrotipográfia világa, 
a művészi kalligráfia, a design fontok szépsé-
ge, válaszd ezt a specializációt, mely egyedül-
álló képzés hazánkban és Európában egyaránt.  
Tanáraink gyakorló tipográfusok, betűtervezők, 
akik szenvedéllyel alkotnak a tervezőgrafika  
e különösen fontos területén.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
	f magasszíntű kreatív tipográfiai tervezést
	f klasszikus és kísérleti betűtervezést
	f kalligráfiát

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
a betűtervezés alapjai; tipográfiai, betűterve-
zési műtermi gyakorlat; kreatív tipográfiai, be-
tűtervezési gyakorlat; kalligráfiai gyakorlatok; 
experimentális tipográfia; emeltszintű alkalma-
zott tipográfia; betűtervezési gyakorlat; komp-
lex tervezés; betűtervező programok

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció tervezőművész



EGYÉB KÉPZÉSEK

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ

DIVAT- ÉS LUXUSMÁRKA MENEDZSMENT

TIPOGRÁFUS

ÚJ MÉDIA GRAFIKUS

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 
DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐKNEK

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
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Abelsőépítészet önálló művészeti 
ág,  mely az építészet társszakmá-
jaként hoz létre műalkotást. 

Célunk az önálló alkotói tevékenység szakmai
megalapozása és fejlesztése, már meglévő kom-
petenciákra - építész tervezői képzettségre 
- épülő oktatással. A belsőépítészeti tervezés 
módszereinek átadásával az egyetemi kép-
zésben szerezhető tervezési ismeretek meg-
felelnek a nemzetközileg is magas színvonalú 
művészi elvárásoknak. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
 f belsőépítészeti tervezést
 f bútorszerkezettant és tárgyfejlődéskultúrát
 f bútortervezést 
 f enteriőrtörténetet
 f szakergonómiát
 f speciális renderelést és 3D modellépítést
 f kortárs belsőépítészetet és designt

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
 f önálló belsőépítész tervező építész vagy 
belsőépítész tervezői irodában

 f belsőépítész tervező művész, mint szakági 
szabadúszó tervező

 f bútorgyártáshoz kapcsolódóan önálló vagy 
alkamazott tervező művész

 f tárgytervező
 f reklám, média, látványtervező stúdiók 
munkatársa

SZAKFELELŐS: 
E. SZABÓ LÁSZLÓ DLA  belsőépítész tervező művész

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: 
Belsőépítész tervező
KÉPZÉSI IDŐ: 3 félév

BELSŐÉPÍTÉSZETI 
szakirányú továbbképzés

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ
felsőoktatási szakképzés

K épzésünk során elsajátíthatod  
a szakterület legfontosabb elmé-
leti és gyakorlati tudnivalóit. 

A megszerezhető felsőfokú szakképzettség 
azonnali elhelyezkedést biztosíthat diplomás 
állások esetén is, alapszakon való továbbta-
nulás esetén pedig jelentős többletpontot és 
kreditet ér.

GYERE HOZZÁNK, HA:
 f 2 év alatt szeretnél oklevelet és szakmát is 
szerezni

 f kiemelten gyakorlatorientált képzést keresel      
(560 óra szakmai gyakorlat)

 f később szeretnél továbbtanulni: a képzésen 
megszerezhető kreditek 75%-át elismerjük  
a szakirányos alapszakokon (BA), az alap-
képzést így jelentős kedvezménnyel  végez-
heted el

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz: 
 f műsorvezető vagy riporter asszisztens
 f egy stáb kreatív tagja, publicisztikai, rendezői, 
operatőri ismereteid, valamint a mozgóképek 
kifejező eszközeinek ismerete birtokában  
a legkülönfélébb televíziós műfajokban, mű-
sorok készítésében vehetsz részt

SZAKFELELŐS: 
ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. egyetemi tanár, 
filmrendező, forgatókönyvíró, a Mozgókép Tanszék 
vezetője

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: 
Felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens 
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK:
NAPPALI, LEVELEZŐ - önköltséges
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K épzésünkön a hallgatók elsajátít-
ják az állóképes és mozgóképes 
design legfontosabb elméleteit,

megoldásait, az ezekhez szükséges szoft-
verek tudástárát.

A piacon hasznosíható ismereteket és gyakor-
latot nyújtunk azok számára is, akik a digitális
képfeldolgozás iránt érdeklődnek, lehetőséget
nyújtva arra, hogy projektfeladatokon keresz-
tül fejlesszék felhasználói képességüket a kép-
feldolgozás területén használt szoftverekben.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
 f designelméletet 
 f grafikai tervezést, vállalati arculattervezést
 f színtant
 f tipográfiát
 f a webtervezés alapjait
 f digitális képkészítést, képfeldolgozást
 f általános design és dtp alapokat
 f digitális mozgóképkészítést, képkomponá-
lást, a vágás alapjait

 f mozgóképkompozitálást, effektelést
 f mozgóképes arculattervezést
 f Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Premiere, Dreamweaver programok hasz-
nálatát

GYERE HOZZÁNK, ha jelenleg is cégek, válla-
latok arculatával, megjelenésével foglalkozol 
marketing, kommunikáció vagy PR szempont-
jából, vagy épp pont ezzel szeretnél foglalkoz-
ni a jövőben.

SZAKFELELŐS: 
GAYER ZOLTÁN PhD

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: 
Újmédia grafikai szaktanácsadó
KÉPZÉSI IDŐ: 2 félév

ÚJMÉDIA 
GRAFIKUS

szakirányú továbbképzés

TIPOGRÁFUS 
(PRINT- ÉS 

WEBDESIGN)
szakirányú továbbképzés

Ahallgatók komplex tervezési fe-
ladatokon keresztül sajátítják el  
a tipográfiai tervezés csínját-bín-

ját a print-, és a web- (UI és az UX) design 
területén.

A hagyományos tipográfiai szabályok megérté-
se mellett nagy hangsúlyt helyezünk az expe-
rimentális és kortárs tipográfia megismerésé-
re. A kalligráfia gyakorlása erősíti a manuális 
képességeket és közel visz a betűtervezés 
alapjaihoz is. A legkorszerűbb gyakorlati és el-
méleti ismeretek garantálják, hogy hallgatóink  
a munkaerőpiacon is megállják a helyüket.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
 f tipográfiai tervezést, kiadványtervezést 
(print)

 f webdesignt (UI és UX designt)
 f kalligráfiát
 f a betűtervezés alapjait
 f a tipográfia esztétikáját, történetét
 f kortárs tipográfiát

GYERE HOZZÁNK, ha a szakma legelhivatot-
tabb szakembereitől szeretnél tanulni, és egy  
jó közösség tagjaként fejlődni, alkotni.

SZAKFELELŐSÖK: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció tervezőművész 
BUBIK VERONIKA tipográfus, formatervező 

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: 
Tipográfus tervező
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

Ahazai felsőoktatásban egyedülál-
ló módon három fő területre fó-
kuszálunk: luxusipar, nemzetközi 

fast fashion márkák és magyar divatterve-
zők menedzsmentje.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
 f nemzetközi színvonalú divatszakmai isme-
reteket

 f a divatipar strukturális felépítését, működését
 f megtervezni és lebonyolítani egy kollekció 
gyártását

 f levezényelni egy divatmárka piacra való be-
vezetését

 f divatkampányok, divatbemutatók szervezését
 f menedzselni új üzlet megnyitását, divatmár-
ka újrapozicionálását 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
magas szintű divatismeretekkel rendelkezel 

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a divat gaz-
dasági, üzleti oldala iránt, ha szeretnél a divat-
ipar üzleti területén vezető szerepet betölteni. 
Várunk, ha a divatiparban dolgozó kereskedő, 
buyer, marketing-, és kommunikációs szak-
ember, üzletvezető vagy és tovább képeznéd 
magad a divat és luxus világ terén.

SZAKFELELŐS: 
SZILÁGYI-CSÜLLÖG MÓNIKA divatmenedzser, média
szakember

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE:
Divat- és luxusmárka-menedzser
KÉPZÉSI IDŐ: 3 félév

DIVAT- ÉS 
LUXUSMÁRKA-
MENEDZSMENT
szakirányú továbbképzés
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ŐK IS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KOLOFON

A borítót és az elválasztó oldalakat Máhr Zsófia Tervezőgrafi-
ka alapszakon, az infografikát Pressing Zsófia Tervezőgrafika 
mesterszakon végzett hallgatóink készítették.

FELELŐS KIADÓ:
Tóth Ágnes vezérigazgató
Budapesti Metropolitan Egyetem

SZERKESZTŐ: Sárossy Zsuzsanna, Szeibold Krisztina

KIADVÁNYSZERKESZTÉS: Mezei Zoltán, kreativhid.hu
 
NYOMDA: FesztNet Kft.

A KÉZIRAT LEZÁRVA: 2019. január 16.
A változtatás jogát fenntartjuk!

A KIADVÁNYBAN AZ ALÁBBI ALKOTÓK 
MUNKÁIT HASZNÁLTUK FEL:

Ágota Barnabás • Andristyák Marcell • Aysegül Ipek • Bagoly 
Panna • Bakai Eszter • Bakó Evelin • Bakos Fanni • Balogh 
Kata • Bányai Balázs Gábor • Benkő Molnár Fanni • Bern 
Zsuzsanna • Boda Laura • Borgó Luca • Charles Netzler • 
Csintalan Péter • Déry Ágoston • Diriczi Csenge • Dósa Ildikó 
• Dürgő Athéna • Egyed Orsolya • Érdi Róbert • Faniszló Ádám 
• Fazekas Gyöngyi • Fehér Anna Ditta • Feng Ya Xian • Földi 
Ádám • Gabovics Viliam • Gál Adrienn • Gályász Veronika 
• Geberle Bertalan • Géczi Johanna • Geda Viktor • Gio 
Gabisonia • Gottlieb Réka • Gőbölyös Luca • Gyetkó Krisztina 
• György Anita • Haász Petra • Hatházi Lili • Helischer Nikolett 
• Hinger Ádám • Horváth Evelin • Horváth Márton • Huszár 
Dávid • Jámbor Erzsébet • Karlinger Manó • Kaszás Tamás • 
Kátai Anna • Keglovits Judit • Kemény Eszter • Kerényi Judit 
• Kiss Lúcia • Kiss Virág • Kocsis Emese • Kotaszek Luca • 
Kovács Alexandra • Köntös Nóra • Ladjánszki Máté • Ladóczi 
Balázs • Lantos Júlia • Lévai Tamás • Loósz Róbert • Lőrincz 
Andrea • Máhr Zsófia • Mania Karimian • Menyhért-Mezei 
Flóra • Mészáros Júlia • Mészáros Lúcia • Monszport Vivien • 

Mráz Diána Leila • Nagy Iringó • Nagy Viktor • Némedi-Varga 
Réka • Nemes Regina • Ódor Andrea • Pancsa Emese • Pap 
Beatrix • Parti Zsófia • Péteri-Takáts Kamilla • Prakfalvi Anna • 
Rebák Tamás • Rozsályi Boglárka • Sallak Dóra • Sallay Anna 
• Sárközi Péter • Sásdi Laura • Schinagl Andrea • Sefta Leila 
• Séllei Nóra • Soós Anna • Spitzer Fiorella • Szabó Izabella • 
Szabó Nóra • Szabó-Lehofer Sára • Szász Levente • Szatmári 
Anna • Szekér Viktória • Szekeres Máté • Szőke Lili • Tajthy 
Renátó • Tóth Fanni • Tóth Gabriella • Tóth Lambert • Tothová 
Dominika • Török Bianka • Török Éva • Tsengwabeka Nicole • 
Vad Bence • Vagyóczki Vilmos • Varga Anita • Varga Mónika
Varnyú Dorina • Vitányi Regina • Vörös Tara • Wakabayashi 
Noémi • Wator Ádám • Zucca Nicole • Zsemberi-Szígyártó 
Miklósi • Csukás Sándor

FELVÉTELI KISOKOS

FONTOS HATÁRIDŐK
 f 2019. december közepe 
jelentkezési időszak kezdete

 f 2020. február közepe 
jelentkezési határidő

 f 2020. február közepe 
a beadott jelentkezés hitelesítésének 
határideje

 f 2020. július első fele 
adat- és sorrend módosítások, illetve  
a jelentkezési határidő után kézhez kapott 
dokumentumok másolatainak beküldési 
határideje

 f 2020. július második fele 
ponthatárok kihirdetése

 f 2020. május-július eleje művészeti alap- 
és mesterszakos felvételi vizsgák

JELENTKEZÉS MÓDJA
Az általános felvételi eljárásban jelentkezést 
benyújtani kizárólag online, a felvi.hu hon-
lapról elérhető e-felvételivel lehet. A jelentke-
zés kizárólag hitelesítéssel együtt érvényes. 

Útmutató az e-felvételihez: 
metu.hu/felveteli

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE
A felvételi előfeltétele a középiskolai érettsé-
gi, felvételi követelmény az alkalmassági és 
gyakorlati vizsga. Itt kizárólag a vizsga ered-
ménye számít, hiszen nem az érettségi és  
a középiskolai eredmény alapján történik  
a pontszámítás, és semmilyen jogcímen nem 
jár többletpont.

PONTSZÁMÍTÁS
MŰVÉSZETI ALAPSZAKON a maximálisan elér-
hető pontszám 400 pont. A felvételi összpont-
számot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény 
duplázásával számítják ki, többletpontok hoz-
záadása nélkül. A jogszabályi minimum pont-
határ 280 pont.

MŰVÉSZETI MESTERSZAKON a maximálisan 
elérhető pontszám többletpontokkal együtt 
100 pont, a pontok összetétele szakonként el-
térő lehet, de általában 99 pont a felvételi vizs-
gán, 1 pont pedig többletpontként szerezhető.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEN a maximá-
lisan elérhető pontszám többletpontokkal 
együtt: 500 pont. Ebből 400 pont felvételi 
pontként a tanulmányi és/vagy érettségi ered-
mények alapján, 100 pont pedig többletpont-
ként szerezhető. A jogszabályi minimum pont-
határ 240 pont.

FONTOS VÁLTOZÁS!
A 2020. évi általános felvételi eljárásban szigo-
rodnak az alapképzésre (BA) bekerülés feltételei. 
A művészeti és művészetközvetítési képzési 
területhez tartozó képzéseken egyaránt mini-
mum egy B2-es szintű komplex nyelvvizs-
ga feltétele az alapképzésre jelentkezésnek.
Emellett a művészetközvetítési területen 
(a METU-n ez a Képalkotás, Kézműves tárgy-
kultúra és a Környezetkultúra alapszakokat 
érinti) legalább egy tárgyból emelt szintű 
érettségire lesz szükséged az alapképzésbe 
való bekerüléshez. A jelentkezésnél bármely 
emelt szinten teljesített érettségi vizsgatárgy 
elfogadható, de fontos, hogy a felvételi pont-
szám továbbra is a felvételi vizsgán nyújtott 
teljesítmény alapján számítódik.

KÉRDÉSED VAN? 
KERESD FELVÉTELI IRODÁNKAT!
metu.hu/felveteli
felveteli@metropolitan.hu
+36 1 273 2419
     METU Felvételi

Ezek a felvételi információk tájékoztató jellegűek,. 
A hivatalos információkat és részletes tudnivalókat  
a felvi.hu portálon 2019 decemberében megjelenő 
felvételi tájékoztató fogja tartalmazni. 
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MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS!  
AMI NEM TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Felvételi Információs Iroda: +36 1 273 2419
felveteli@metropolitan.hu

metu.hu/felveteli
metu.hu/muveszet

     METUMuveszet        metropolitanbudapest


