
 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MESTERSZAK 

 

A felvételi vizsgán történő részvétel, hogy a külföldi oklevéllel rendelkező jelentkező kérelme 

elbírálásra kerüljön, és a Budapesti Metropolitan Egyetem a benyújtott dokumentumot, a 

külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított végzettségi szintet elismerje. 

A külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntés során 

intézményünk az Oktatási Hivatal (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ) 

állásfoglalását veszi figyelembe. 

A külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntésről a Budapesti 

Metropolitan Egyetem határozatot hoz, és tértivevényes küldeményként postázza a jelentkező 

részére. 

 

 
A felvételi menete 

I. vizsgarész: 

 

Portfólió beadása 

Feladat leadása pendrive-on 

Dátum 2019. augusztus 21. szerda 

Időpontok: 10:00 – 10:30 

Helyszín: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19. 

Terem: M404 

 

II. vizsgarész: 

 

Egy kijelölt film megtekintése, esszéírás, felvételi beszélgetés 

Időpont: 10.30 – 13.00 

Terem: M404, M301 

 Regisztráció (portfólió beadása): 10:00 – 10:30 

 
II. vizsgarész:  

1. Film megtekintése, esszéírás 
10:30 - 11:30 

 
II. vizsgarész:  

2. Felvételi beszélgetés 
11:30 - 13:00 

 



  

 

 

I. vizsgarész - Portfólió beadása 
 

Korábban készült saját mű, vagy annak egybefüggő részlete maximum 6 percben, vagy egyéb saját 

munkákból összeállított digitális portfolió leadása. 

 Korábban készült, egyéb saját anyagokból összeállított mozgóképes portfóliód esetében 

minimum 4 - maximum 6 perc. 

 Írásos anyag és írott művek esetében a portfólió terjedelme, hossza nincs megszabva, 

de fontos, hogy átlátható, könnyen kezelhető legyen. 

 

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 

 

Adható pontszám maximum 40 pont. 

 

 

Benyújtandó mellékletek: 

1. Fényképes önéletrajz és motivációs levél (maximum 1-1 A/4-es oldal). A motivációs 

levélben térj ki külön bekezdésben a beadott alkotásra, valamint kérünk, hogy jelöld meg és 

röviden indokold, hogy a szakon belül melyik szakirány érdekel! 

2. Nyilatkozat arról, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásaid. A nyilatkozatot a METU 

honlapjáról tudod letölteni: 

https://www.metropolitan.hu/televizios-musorkeszito-mesterszak-felveteli-vizsga 

 

A filmet az alábbi formátumban kérjük behozni: 

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

A fájlok nevében minden esetben szerepeljen a neved és a kódod.  

 
A regisztrációhoz és az anyag leadásához 

- a felvételi vizsgadíj befizetéséről, illetve az átutalásról szóló igazolás vagy 
fénymásolatának bemutatása, valamint 

- személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatása (érvényes személyi igazolvány, 
útlevél vagy jogosítvány) szükséges. Amennyiben magad helyett egy rokonodat, vagy 
ismerősödet bízod meg a munkák leadásával, akkor ehhez szükség lesz egy hivatalos 
írásbeli meghatalmazásra is. 

 



  

 

II. vizsgarész - Esszéírás, felvételi beszélgetés 

 

1. Egy kijelölt film megtekintése, esszéírás 

Adható pontszám: maximum 15 pont. 
 

A film megtekintése után egy, két oldalnál nem hosszabb, esszét kell írnod a vizsga helyszínén. 

 

2. Vizsgarész: Felvételi beszélgetés 

Adható pontszám: maximum 44 pont. 

 

A beszélgetés során a korábban készült munkák, valamint a feladatok prezentációja mellett szó esik 

majd személyes szakmai motivációidról, tapasztalataidról, Téged inspiráló alkotókról. 

 

Készülj fel arra, hogy ez egy hosszú nap lesz, amelyen lehet, hogy viszonylag sokat kell 

várakoznod a felvételi beszélgetésre.  

A beszélgetések időbeosztása - az előzetes tapasztalatok szerint – csúszhat, így kérjük, 

hogy saját ellátásodról (étel-ital) előre gondoskodj és készülj fel az esetleges jelentős 

időbeni csúszásokra is! 

Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 

Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9-16:30 óráig) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. augusztus 2. 

 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

