
 

 

 

 

KÉPALKOTÁS ALAPSZAK 
MOZGÓKÉPKULTÚRA- és MÉDIA 

SZAKIRÁNY 

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

 

I. FORDULÓ – Alkalmassági vizsga 

Portfólió leadása 

Önportré – max. 3 perces bemutatkozó rövidfilm  

Javasolt, hogy te magad csak egy alkalommal jelenj meg a 3 perc alatt, és a film kreatívan 

mutasson be téged, érzékeltetve hogy milyen az egyéniséged, mi az érdeklődési köröd. A 

bizottság kérése, hogy a filmet te forgasd. 

 

A Felvételi Bizottság tisztában van azzal, hogy mindenki más és más közegből jön, más és 

más előképzettséggel, technikai tudással és felszereléssel rendelkezik, ezért az értékelés 

során a jelentkezők kreativitását, ötletgazdagságát, tehetségét, vizualitását, egyediségét 

vizsgálja. 

 



  

 

Benyújtandó mellékletek: 

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

2. Fényképes önéletrajz és motivációs levél, melyben leírod, hogy a 

filmkészítésnek mely területe érdekel különösen (rendezés, vágás, operatőri 

munka, forgatókönyvírás, hang), illetve hogy miért szeretnél a METU-ra járni. 

3. Az alkalmassági vizsgadíj befizetéséről, illetve az átutalásról szóló igazolás. 

 

A filmet e-mailben, zárt (jelszóval védett) YouTube vagy Vimeo linken kérjük elküldeni. Az 

e-mail tárgyában, valamint a fájlok nevében minden esetben szerepeljen a neved és a 

kódod. A határidő után beérkezett anyagokat automatikusan kizárjuk az eljárásból. 

 

II. FORDULÓ – Gyakorlati vizsga 

 

A II. Forduló 2 külön vizsgarészből áll. 

 

I. Vizsgarész – vetítés + esszéírás 

 

A jelentkezők megtekintenek egy rövidfilmet, majd másfél oldalnál nem hosszabb esszét 

írnak a helyszínen a megadott szempontok szerint. Az esszét olvashatóan kell írni, úgy, 

hogy azt a Felvételi Bizottság értékelni tudja.  

 

II. Vizsgarész – szóbeli vizsga 

A bizottság kérése, hogy hozz magaddal olyan korábbi munkákat, vizuálisan izgalmas 

fotóportfóliót, fotóetűdöt, kisfilmet (maximum 5 perc), amelyet szeretnél megmutatni. A 

beszélgetés során a hozott anyagok prezentációja mellett, szó eshet az I. fordulóban 

leadott bemutatkozó filmedről és a II. forduló első vizsgarészében írt esszédről is. A 

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

szakmai élményeidet és előzetes ismereteidet a mozgóképkultúra területéről. 

 



  

 

Ha a felvételivel kapcsolatban kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 
Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu  

 Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 8-16 óráig) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. március 29. 
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