
 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ ALAPSZAK 

 

A pótfelvételi menete: 
 

Regisztráció: 

 

 

Dátum: 

Időpont: 

Helyszín: 

Terem: 

A pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás, valamint a személyazonosságot 

igazoló okmány bemutatása és a portfólió (fotóetüd), és II. fordulós 

bemutatkozó film leadása. 

2019. augusztus 21. szerda 

10:00 – 10:30 

1077 Budapest, Rottenbiller utca 17. 

M404 

I. FORDULÓ: 

 

 

II. FORDULÓ: 

 

 

Alkalmassági vizsga: Portfólió (fotóetüd) és II: fordulós bemutatkozó film 

(pendrive) leadása (a regisztrációval egy időben) 

 

Gyakorlati vizsga:  

Bemutatkozó film értékelése, egy kijelölt film megtekintése, esszéírás, teszt, 

felvételi beszélgetés 

Időpont: 10:30 – 18:00 

Fontos infók: A felvételizőnek a film megtekintése után helyben kell egy esszét és tesztet írnia. 

 Regisztráció: 10:00 – 10:30   (M404 terem) 

 
I. Forduló:  

   Portfólió (fotóetüd) leadása 
10:00 - 10:30   (M404 terem) 

 
II. Forduló:  

   Filmvetítés, esszéírás 
10:30 - 11:30   (M404 terem) 

 
II. Forduló: 

   Tesztírás 
11:30 – 12:30   (M404 terem) 

 

II. Forduló: 

   Felvétel beszélgetés, Bemutatkozó  

   film értékelése 

13:00 – 18:00   (M301 terem) 

 



  

 

 

I. FORDULÓ: Alkalmassági vizsga 

Portfólió leadása 

 

Portfólió: fotóetűd, mellékletek 
 

A benyújtandó fotóetűd technikai paraméterei: 

- Méret: szabadon választható 

- Szín: szabadon választható 

- A felvételi bizottság papír alapú fotókból álló etűdöt vár, maximum 8 db fotóból álljon a benyújtandó 

fotóetűd. 

 

Benyújtandó mellékletek: 

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

A nyilatkozatot a METU honlapjáról tudod letölteni: https://www.metropolitan.hu/televizios-

musorkeszito-alapszak-felveteli-vizsga 

2. Fényképes önéletrajz és motivációs levél 

 

A regisztrációhoz szükséges 

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

- személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatása (érvényes személyi igazolvány, 
útlevél vagy jogosítvány). 

 

A felvételi vizsgát azok a jelentkezők folytathatják, akik „megfelelt” értékelést kaptak. 

 

 

II. FORDULÓ: Gyakorlati vizsga 

Tesztírás, vetítés, esszéírás, felvételi beszélgetés, bemutatkozó film 

értékelése 

 

 Bemutatkozó film – Adható pontszám: max. 65 pont 

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

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

 

 

 

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


  

 

 Műveltségi teszt - Adható pontszám: max 10. pont 

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

 Vetítés + esszéírás - Adható pontszám: max. 15 pont 

A jelentkezők 1 filmet tekintenek meg és a vetítést követően, két oldalnál nem hosszabb esszét 
írnak a helyszínen. 40 perc áll a felvételizők rendelkezésére az esszé megírásához. 

Az esszét olvashatóan kell írni, úgy, hogy azt a Felvételi Bizottság értékelni tudja. A nem jól 
olvasható dolgozatokat a Felvételi Bizottság értékelhetetlennek tekinti. 

 Felvételi beszélgetés - Adható pontszám: max. 110 pont 

A beszélgetés során a portfólió, valamint a felvételi feladatok prezentációja mellett szó esik majd a 

személyes szakmai motivációkról, inspiráló alkotókról. 

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

élményeidet és előzetes ismereteidet a mozgóképkultúra területéről. 

 

Értékelésnél figyelembe vett szempontok: szakmai rátermettség, felkészültség, motiváció. 

Természetesen igyekszünk tartani az ütemezést, de az előzetes tapasztalatok alapján a 

beszélgetések időbeosztása csúszhat, így kérjük, hogy saját ellátásodról előre gondoskodj és 

készülj fel egy hosszabb napra! 

 

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

