
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 

időpontjáról és a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI MENETE 
 

1. FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

Az alább felsorolt kötelező mellékletek töltendők fel egy később megadott 

szerverre: 

A felvételiző feltölt: 

1. egy önreflexiós, saját magát bemutató, kb. 2 perc hosszúságú, akár okos 

telefonnal elkészíthető video anyagot,  

2. önéletrajzot (maximum 1 oldal), 

3. motivációs levelet (maximum 1oldal). 

 

További kötelező mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munka a saját, önálló alkotása. A nyilatkozatot 

itt tudja letölteni: http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga  

2. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum. 

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután megkapta e-

mailes tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott egyedi személyi 

kódja. A levél megérkezéséig türelmét kérjük!) 

 

A felvételi vizsga 1. fordulóját követően a személyi kódja alapján, kizárólag a 

honlapon tájékozódhat arról, hogy továbbjutott-e a következő fordulóra 

(megfelelt/nem felelt meg). 

 

Értékelés a feltöltött anyagok alapján: Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

http://metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga


  

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

 

a/ Esszé. 

A felvételi napon  kör-email-ben, annak a.) pontjában minden felvételiző 

értesítést kap arról, hogy milyen címen keresse a Youtube-on  azt a filmet, 

amit a bizottság megtekintésre kijelölt. Erről kell egy esszét írni minimum 15, 

maximum 20 gépelt sorban Times New Roman betűtípussal, 12-es 

betűmérettel.  A film hossza kb. 20 perc. Az email elküldésétől számított 3 

perc múlva kell elkezdeni a film megtekintését.  A film hossza után számított 

40 perc alatt kell megírni és visszaküldeni a jelölt nevének feltüntetésével a 

dolgozatot a feladó email címére. A feladás időpontja számít. Aki késve 

küldi, kizárja magát ebből a feladatból. 

 

b/ Forgatási feladat 

A kör-email b.) pontjában megadunk egy témát, amelyről egy, maximum 5 

perc hosszúságú filmet kell készíteni. A film okos telefonnal leforgatható, 

mindennemű utómunka otthoni számítógépen elkészíthető. A film témájánál 

fogva alkalmas arra, hogy a járvány miatt hozott rendelkezések betarthatók 

legyenek. A filmet az értesítéstől számított 6 napon belül a szak linkjére kell 

feltölteni. A feltöltés időpontja számít. Aki késve küldi, kizárja magát ebből a 

feladatból. 

 

c/ Fotó etűd 

A kör-email c.) pontjában előírjuk, hogy a felvételiző készítsen egy 

maximum 8 képből álló fotóetűdöt általa választott témában. A képeket 

tegye sorrendbe, számozással jelölje. Az etűdöt rövid magyarázattal 

elláthatja. Töltse fel a szak linkjére.  

Határidő: a kör-email b.) pontjában meghatározott feladattal együtt, 6 napon 

belül. 

 

Feltöltendő tovább egy Nyilatkozat, mely szerint a beadott munkák a felvételiző 

saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt tudja letölteni: 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga 

 

 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga


  

 

3. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 2. / SZÓBELI VIZSGA 

 

Szóbeli vizsga Skype-on. A jelentkezőket 10-es csoportokba osztjuk. Megjelöljük 

azt a két órás intervallumot, amíg az adott csoportba beosztott felvételizőknek 

feltétlenül gépközelben kell lenniük. A felvételizőkkel személyenként beszél a 

Felvételi Bizottság. 

A felvételizőnek a beszélgetésen lehetősége lesz a kiadott feladatokra beadott 

munkáit kiegészítő magyarázatokkal ellátni, kommentálni, valamint a Bizottság 

kérdéseire válaszolni.  

 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

Megjegyzés mindhárom fordulóhoz 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, 

milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk 

tájékoztatást. 

 

Ha a felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

