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FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK

Készülj a felvételire, tanulj a legjobb mű-
vészeti szakemberektől! Jelentkezz idő-
ben, hogy biztosítsd a helyed!

Az előkészítő során lehetőséged nyílik, hogy 
információt kapj a különböző művészeti ágak-
ról és műfajokról, megismerkedj leendő meste-
reiddel, hallgatótársaiddal, információt szerezz
a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti 
képzéseiről. Az előkészítő során szerzett tudá-
sod a felvételi során hasznosíthatod.

Ha a Designkultúra, a Kézműves tárgyalkotás,
a Környezetkultúra, a Tervezőgrafika szak vagy
a Képalkotás szakirány iránt érdeklődsz: 

Péntek délután: Designkultúra szakunk, illetve 
a művészet iránt érdeklődőket elméleti elő-
adásokkal készítjük fel felvételi beszélgeté-
sünkre.
Szombaton: a délelőttök folyamán rajz- és fes-
tés órákon megtanulod a tárgyak térbeli ösz-
szefüggéseit, így a kompozícióra, a lényegre 
fókuszáló látásmódod kialakítását segítjük elő.
A délutáni kreatív gyakorlatokon az analizáló 
és absztrakciós képességeidet fejleszted, kre-
atív gondolkodásodat erősíted, megtanulsz új 
összefüggéseket keresni és meglátni azokat 
a művészeti alkotásokban. 

IDŐPONT: 2017. február 24-től május 6-ig, 
összesen 10 alkalommal, péntek délutáni és 
szombati napokon.

HELYSZÍN: 1077 Budapest, Rózsa utca 4–6.

A KURZUSOK DÍJA:  
Komplex előkészítő: 
140 000 Ft (elmélet+gyakorlat)
Gyakorlati előkészítő: 
110 000 Ft (rajz+kreatív feladatok)
Elméleti előkészítő: 50 000 Ft

Ha az Animáció, a Fotográfia, a Média design, 
a Televíziós műsorkészítő szak vagy a Moz-
góképkultúra és médiaszakember szakirány 
iránt érdeklődsz: 

A délelőtti és délutáni kreatív gyakorlatokon
az alkotói és riportfotó, animáció és média 
design, mozgókép-média, mozgókép-hang témák-
ban szerzel gyakorlati és elméleti ismereteket.
A média- és mozgóképtörténeti, műfajismereti
bevezető előadásokon a mozgóképes műfajok,
film és televízió, animáció, fotográfia, új média,
design, kortárs vizuális művészeti jelenségek,
online művészet és kommunikáció, sajtó, reklám
témákban kapsz friss tudást, újszerű látásmódot. 

IDŐPONT: 2017. február 24-től május 6-ig, 
összesen 10 alkalommal, szombati napokon.

HELYSZÍN: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19.

A KURZUS DÍJA: 110 000 Ft

Az eszközöket - a rajztábla, rajzeszközök, fixá-
ló, olló, ragasztó, ceruza és A/2, A/3, A/4 rajz-
lapok kivételével - a Metropolitan biztosítja. 

A kurzusok díját a tanfolyam kezdetének nap-
jáig (azaz 2017. február 24-ig), egy összegben 
a Metropolitan bankszámlaszámára szüksé-
ges átutalnod. Jelentkezésed kizárólag ezzel 
együtt érvényes.

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!

ALSÓ KORHATÁR: 17 év

HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI?
E-mailen: felveteli@metropolitan.hu
Telefonon: +36 1 273 2419

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. február 15.

NYÍLT NAPOK,
NYITOTT 
MŰHELYEK
Gyere el nyílt napjainkra, és szakvezető-
ink, mestereink kalauzolásával tekints be
az egyes szakok műhelymunkájába! 
Ismerkedj a hallgatókkal, tanárokkal, és 
tudj meg mindent, mi vár rád, ha élsz a le-
hetőségeiddel!

METU NYITOTT MŰHELYEK NAPJA:
2016. november 22., kedd, 17 órától

NYÍLT NAPOK:
2017. január 12., csütörtök, 10 órától
2017. január 28., szombat,10 órától
2017. február 8., szerda, 10 órától

Nyílt napjaink részeként portfólió bemutatási 
lehetőséget biztosítunk a képzéseink iránt ér-
deklődőknek.

Regisztrálj mielőbb 
a www.metropolitan.hu/nyiltnap oldalon!
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KÖSZÖNTŐ

Nemzetközi színvonalon, mert ma már a pályá-
zatok, a megrendelések, a piac is nemzetközi.
Csak az lehet versenyképes, aki a világban 
is megállja a helyét. Tanári karunk a szakmai 
élvonalból érkezett, többségük nemzetközi 
szinten is elismert művész. Ők a garancia a kor-
szerű képzésre.

Mi, tanárok több évtizedes szakmai tapasz-
talataink alapján kidolgozott, biztos alapokat 
ígérünk a művészeti oktatásban. De az egy-
re sebesebben változó világ az új kérdésekre 
a válaszokat már tanítványainktól is, talán 
éppen Öntől, jövendő hallgatónktól várja.

Prof. Dr. KEPES ANDRÁS,
 egyetemi tanár, 
a Metropolitan 

Művészeti Tanácsának 
elnöke

Sosem volt olyan izgalmas és összetett a mű-
vész munkája, mint napjainkban. Új eszközök, 
új anyagok, új felületek születnek, gyökeresen 
megváltoztak a technológiák, a gazdaság,  
a gondolkodás, az emberi kapcsolatok.

Mindez eddig ismeretlen kihívások elé állítja 
a művészetet is; megszűnőben a hagyományos, 
merev felosztás a művészeti területek között, új 
műfajok születnek. A korszerű szemlélet kor-
szerű művészetoktatást követel.

Kommunikációs és Művészeti Karunk már 
ebben a szellemben alakult. Nekünk nem kellett 
átalakítanunk a régimódi oktatási struktúrát, 
nem kellett lecserélnünk az elavult technikát. 
Szerencsések vagyunk, a hazai felsőoktatási 
gyakorlatban szokatlanul sokrétű, egymással 
együttműködő művészeti területen, nemzet-
közi színvonalon oktathatunk. 
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• Elismert szakemberek az oktatásban, 
   mester-tanítvány kapcsolatra épülő   
   képzés

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

• Előadások, workshopok hazai        
   és nemzetközi szakemberekkel

• Külföldi ösztöndíj-rendszer,       
   partnerintézmények széles hálózata

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

• Metropolitan LAB kutatólabor:
   Piaci környezetre való felkészítés     
   csoportmunkával és integrált társművészeti
   projektekkel

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

• A tandíj tartalmazza az alkotáshoz     
   szükséges eszközöket és alapanyagokat is      

• Nyelvoktatás is van a tandíjban

• Pénzkereseti lehetőség a Metropolitan      
   Diákunión keresztül

MIÉRT A METROPOLITAN?

TÖRŐDÜNK HALLGATÓINKKAL:

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

• A tanórán kívüli munkához ingyenesen       
   igénybe vehető eszközök, szoftverek,
   géppark

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

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

VAN MÉG KÉRDÉSED?
www.metropolitan.hu/muveszet

Kövess minket honlapunkon, 
Facebook-on, YouTube-on, Instagram-on, 
Snapchat-en, LinkedIn-en és oszd meg 
velünk élményeidet!

Magyarország legnagyobb és legdinami-
kusabban fejlődő magánegyetemén a mű-
vészeti oktatás mellett kommunikációs,
üzleti és turizmus képzések között válo-
gathatnak hallgatóink, akiknek az okta-
táshoz kapcsolódva széles lehetőségeket
biztosítunk a nemzetközi tapasztalatszer-
zés, az idegennyelv-tanulás, a karrierépítés
és a szakmai gyakorlat terén. A kreatív gon-
dolkodás és a kommunikációs képességek 
fejlesztésére nagy hangsúlyt helyezünk.

KREATÍV GONDOLKODÁST FEJLESZTÜNK
Mert a kreatív gondolkodás napjaink egyik leg-
fontosabb munkaeszköze. Egyedi szemlélet,  
speciális módszerek, támogató légkör - az ötlet-
szerű kreativitás tanulható. Ennek egyik legha-
tékonyabb módszere a Metropolitan egyedül-
álló tréning sorozata, ahol személyre szabott
készségfejlesztésen vehetsz részt. 

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK
Külföldi tapasztalatszerzési lehetőség ösztön-
díjjal négy kontinens több mint 140 partner-
egyetemén. Angol nyelvű képzéseink mellett
részt veszünk olyan nemzetközi programokban, 
amely hallgatóink kiküldését, illetve külföldi 
hallgatók fogadását teszi lehetővé. Hallgató-
ink így megismerkedhetnek más kultúrákkal, 
csiszolhatják nyelvtudásukat, tapasztalatokat
és életre szóló élményeket szerezhetnek.

IDEGEN NYELVI PROGRAMUNK
Fontosnak tartjuk, hogy olyan szakembere-
ket képezzünk, akik idegen nyelven is épp 
olyan jól tudják végezni munkájukat, mint 
anyanyelvükön. A professzionális nyelvtudás 
bővítését segítik elő az egyes idegen nyelvű 
specializációk, a bőséges idegen nyelvi tan-
tárgyválaszték és a szakmai programok, ahol 
hallgatóink külföldi diákokkal együtt vesznek
részt az órákon, valamint külföldi ösztöndíj-
és szakmai gyakorlati lehetőségeink. A nyelv-

tanulás minden alapszakon az oktatási program
része, továbbá az önköltség összege tartalmaz-
za a nyelvoktatást is. Emellett saját nyelvvizsga-
központunkban a hallgatók a képzéssel meg-
egyező helyen szerezhetnek nyelvvizsgát.

KARRIERÉPÍTÉS
A karrierépítés már a felsőoktatásban töltött 
első nappal elkezdődik, sőt, valójában az in-
tézmény kiválasztásakor. Hallgatóink már el-
ső Metropolitanes napjukon a jövőjüket írják, 
számtalan lehetőséget biztosítunk, amellyekkel 
előnyöket szerezhetnek a munkaerőpiacra va-
ló kilépéskor. A karrierépítés sokrétű: a meg-
felelő fakultatív tantárgyak kiválasztásától  
a szakmai életbe való bekapcsolódáson, a ké-
pességfejlesztő tréningeken át, a nyelvtanulási 
és gyakorlási lehetőségekig. A Metropolitan 
KarrierCentruma tréningprogramjával, tanács-
adásaival és más támogató szolgáltatásaival 
folyamatosan segíti hallgatóinkat az egyetemi 
tanulmányok ideje alatt és után is a sikeres  
karrier építésében.

SZAKMAI GYAKORLAT
A Metropolitanen a képzési program szerves 
része a szakmai gyakorlat, amelynek során 
hallgatóink valódi munkakörnyezetben ké-
szülhetnek fel a munkaerőpiaci elvárásokra.  
A szakmai gyakorlati helyeken a munkaerő-
piacon nélkülözhetetlen kapcsolatokat épít-
hetnek ki, sőt az elismert gyakorlat révén akár 
az első munkahelyüket is megszerezhetik. 
Karriercentrumunk szemeszterenként 400 
helyet kínál céges partnereinknél. Művészeti 
területen lehetőség van az Origo Film Studios, 
Nanushka, Daalarna vagy az Umbrella gyakor-
nokaként betekinteni a kulisszák mögé, részt 
venni a Természettudományi Múzeum, a Vin-
ce Kiadó, a Libri Kiadó vagy az Átrium Film-
Színház munkájában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: www.metropolitan.hu

A METROPOLITANRŐL
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KÖZÖSSÉGI
ÉLET

Kreatív közösséget fejlesztünk. Ez a leg-
fontosabb értékünk, amely a hallgatói 
élet minden területén megjelenik. 

Újdonsült hallgatóként rögtön a mélyvízbe
kerülsz: már nem elég beülni az órákra, megta-
nulni az anyagot és követni az utasításokat, 
hanem a saját lábadra kell állni és egyénileg
is keresni kell a lehetőségeket. Ezekből renge-
teg vár, csak győzz választani! Lehetőséged van
csatlakozni a Radio METU online rádióhoz, 
ahol kipróbálhatod magadat műsorvezetőként,
zenei szerkesztőként, írhatsz a hallgatói lapba,
csatlakozhatsz a külügyi téren országosan is 
élenjáró ESN Metropolitanhez; az egyetemi 
rendezvényszervezést és marketingkommuni-
kációt segítő Marketing Hallgatói Teamhez és
a Művész Hallgatói Teamhez; és persze az er-
nyőszervhez, a Hallgatói Önkormányzathoz.

Úgy alakítjuk az ötleteinket és programjainkat,
hogy segítsünk Téged a döntések meghoza-
talában, felhívjuk a figyelmedet a legfontosabb
információkra, közéleti, tanulmányi és karrier-
építési téren egyaránt. Ott vagyunk, mikor az ér-
dekeidet védjük, javaslatokat teszünk a veze-
tőség felé, erősítjük az Egyetem belső kommu-
nikációját. Segítünk a szociális és tanulmányi
ügyekben, megteszünk mindent, hogy fellendít-
sük a sport és a kulturális életet is. Egymást érik
a tájékoztató fórumok, az éjszakai életbe kalau-
zoló bulik, a magas- és tömegkultúrából villantó
programok, sportedzések, a közös élmények. 

Ne hagyd, hogy nélküled teljenek el az egyete-
mi éveid! Tartozz csapatba, indíts új kezdemé-
nyezéseket, erősítsd a régieket, szerezz megha-
tározó kapcsolati tőkét és tapasztalatot, végezz
társadalmi munkát, és növeld a METU-s diplo-
mád értékét! 
Élj a Metropolitanen!

Hallgatói Önkormányzat

OKTATÁSI HELYSZÍNEINK

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

A Rózsa utcai campus az Egyetem alkalmazott
művészeti képzéseinek központja, ahol műhe-
lyek és szaktantermek - többek között kerámia-,
textil-, divat-, asztalos-, modellezőműhely,
fotóstúdió és labor - várják a hallgatókat.

A grafikai műhely a manuális és digitális szita-
nyomáson túl, rézkarc és litográfia készítésére 
is alkalmas eszközökkel áll a hallgatók rendel-
kezésére. 

A speciális stúdiótermek üvegfalain keresztül
az érdeklődők a folyosóról is betekintést nyer-
hetnek a bent folyó munkába. A művészeti
alkotóterekben találhatóak a képzésekhez
elengedhetetlen kellékek is: fűrészgépek, gya-
lupadok, szövőgépek, ipari varrógépek, elekt-
romos égetőkemencék,  vagy a többmint 150 
Macintosh számítógép, a 3D szkennerek és 
nyomtató labor is.

Több olyan kiállítás, előadás, workshop rende-
zésére is alkalmas tér található az épületben, 
ahol az alkalmazott művészeti szakok akár egy-
szerre is tarthatnak eseményeket.

Az aulában szabadon hozzáférhető számító-
gépeken ingyenes internet-hozzáférési lehe-
tőséget biztosítunk, valamint az épületben 
WiFi-hálózat működik. Az épületben kapott 
helyet a művészeti képzések szakkönyvtára 
is, ahol a könyvkölcsönzés mellett többek kö-
zött fénymásolási, nyomtatási és szkennelési 
lehetőség is segíti a munkát.

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

2014 szeptemberétől a médiaművészeti képzé-
seink új, különálló épületében többek között
hangstúdió, bábműhely, vágószobák, spe-
ciális televíziós stúdiók, számítógépes la-
borok, vetítőtermek állnak az oktatók és 
a hallgatók rendelkezésére. 

Itt található továbbá a Magyarországon és 
külföldön is ritkaságnak számító Leonar3Do 
labor is, amelyben a számítógépeket interaktív 
3D-konfigurációvá kiegészítve, valós térben
és időben dolgozhatnak hallgatóink. 

A mozgóképes szakjainkon tanulóknak az egye-
dülálló ISIS vágószerver nyújt professzionális 
hátteret.

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

INSPIRÁL, ÖSZTÖNÖZ 
ÉS KÖZÖSSÉGET FORMÁL

Számunkra fontos, hogy motiváljuk hall-
gatóinkat a lehetősőgek kihasználására. 
Ugyanennyire lényeges, hogy megadjuk 
a támogatást céljaid eléréséhez.

METROPOLITAN STARTUP PROGRAM 
Támogatjuk a kreatív ötleteket. 
Értékteremtő projektek és üzletileg életké-
pes programok megvalósítását segítjük akár 
1 millió forinttal! 

KREATÍV PROGRAM 
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.

TOVÁBBI ÖSZTÖNDÍJAINK
ÉS TÁMOGATÁSAINK

• Rendszeres szociális ösztöndíj

• Alaptámogatás frissen felvett hallgatók         
   részére

• Rendkívüli szociális ösztöndíj

• Bursa Hungarica Felsőoktatási 
  iÖnkormányzati Ösztöndíj

• Köztársasági ösztöndíj

• Közéleti ösztöndíj

• Tudományos és szakmai ösztöndíj

• Sport ösztöndíj

• Hallgatói munkadíj

• Erasmus-program

• Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja

• Metropolitan szakmai és kulturális 
   támogatás

• Hódmezővásárhely város felsőoktatási      
   ösztöndíja

• METU tanulmányi ösztöndíj

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

„Saját brandet szeretnék építeni,  
amit korábbi munkáimra, elsősorban 
kiegészítőimre építek. Darabjaimra 
jellemző az interakció: az építhetőség,  
a variabilitás vagy a flexibilitás. Örülök 
ennek a lehetőségnek, hiszen önerőből 
nem tudnám elkezdeni ezt a projektet. 

GOTTLIEB RÉKA / 
RÉKA GOTTLIEB FASHION AND ACCESS

1 millió forintot nyert a STARTUP programban

„Amikor jelentkeztem az Egyetemre, 
eldöntöttem, hogy megpályázom majd 
ezt az ösztöndíjat. Az, hogy nyertem, 
nagyon sokat jelent nekem, hiszen 
művészeti hallgatóként a pályázati anyag 
összeállítása nagyon komplex feladat volt. 
Most 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 /  
NEMUNDIR FANTASY BRAND

800.000 forintot nyert a STARTUP programban

METU ART DIPLOMA DÍJ

2016-ban a művészeti mesterképzéseken
diplomázó, legjobb eredményt elért hall-
gatók tanulmányi, szakmai, közösségi 
munkája elismerésére Art Diploma díjat 
alapított Egyetemünk. 

2016. ÉVI DÍJAZOTTAK:

BRÁZ NOÉMI (1) 
Divat- és textiltervezés mesterszak
Munkáira jellemző a kreativitás, a felismerhe-
tő egyediség. Folyamatosan új mintákkal,
textúrákkal, szabásvonalakkal, kísérletezik.
Különböző felületek, anyagstílusok keverésé-
vel igyekszik egyedit alkotni. Munkáival szere-
pelt több hazai és külföldi divatbemutatón,
számos díjat hozott el különböző divatpá-
lyázatokon, divatversenyeken.

KOSZTÁNDI ORSOLYA (2) 
Tervezőgrafika mesterszak
A tervezőgrafika számára ötvözi a művészet 
közelségét és a hasznos gyakorlatiasságot, 
nagyfokú átjárást biztosít a különböző művé-
szeti ágak között. Leginkább az inspirálja, 
hogy egymástól elhatárolt területek egy pro-
jektben való összevonásával közelebb hoz-
hatja egymáshoz az azokban tevékenykedő-
ket. Számos hazai és nemzetközi pályázaton
szerepelt sikerrel; a 2015-ös OMDK-n a Kép-
grafika 3. szekció első díjazottja lett.

RÖDÖNYI CSILLA (3)
Mozgóképművész mesterszak
Jellegzetes grafikai világa, rafinált képi humora,
kiváló ritmusérzéke, animátori képességei ki-
forrott, szerethető stílust eredményeznek. 
Filmjei számos fesztivál versenyprogramjában
szerepeltek. Ő készítette a Postlines telefonos  
applikáció és az Időfutár rádiós sorozat il-
lusztrációit, a Libri számára Bud Spencer: 80  
év alatt a Föld körül c. könyvének trailerét is.

3

2

1
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HEY DEER! Bárczy Örs diplomafilmje
nemzetközi fesztiválkörúton

NEW CRAFT 2016 / PÉTER PÁL GALÉRIA kiállítás 
a Divat- és textiltervezés MA diplomamunkáiból

TEST/közel / Design Hét Budapest 2016
kiállítás, beszélgetés, workshop

ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL  Hajdu Szabolcs  oktatónk díjnyertes filmjének
operatőrei Filmoperatőr művész mesterszakos hallgatóink voltak

BALKON Dell'Edera Dávid  diplomafilmje számos fesztiválon szerepelt
sikerrel (ANNECY NEMZETKÖZI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL zsűri díja)

HALLGATÓI SIKEREK

ANIMASCOPE 3 animációs vetítéssorozat 
az Átrium Film-Színházban

BALATONI HEKK '16 SÜTÖD-E projekt 
az összművészeti építészfesztiválon

A művészeti képzések hetedik évükben 
járnak Egyetemünkön, hallgatóink máris 
rengeteg szakmai és közönségsikert tud-
hatnak magukénak.

AMIRE ÉS AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
AZ ELMÚLT EGY ÉVBŐL: 

TEXHIBITION kiállító Bartus Andrea és Bárdos 
Anna (Divat- és textiltervezés MA) DESIGN 
BRUNCH: Design- és Művészetmenedzsment 
MA szakos hallgatók előadásai a Bálnában
XVII. SZOLNOKI NEMZETKÖZI KÉPZŐ-
MŰVÉSZETI FILMFESZTIVÁL I. díj: Bárány 
Szandra és Nagy Dávid Zoltán, III.díj: megoszt-
va Graur Dóra; Antal Viktória és Gerber Fanni 
(Animáció BA) • ART MARKET BUDAPEST 
2016 Fotográfia szakunk bemutatkozott az Art
Photo Budapesten, Budapest a fiatal tehet-
ségekért program különdíja: Hasenfratz Ora 
(Fotográfia BA) • SHARE POINT 13 FASHION 
TALK fiatal hazai alkotók, oktatóink és Puskás
Marcell (Tervezőgrafika MA) a kortárs divat-
illusztrációról • TEST/KÖZEL - DESIGN HÉT BU-
DAPEST 2016 kiállítás, beszélgetés, workshop
KÖNYV-BE-AVATÁS az Országos Könyvári 
Napok keretében animációsaink a Fővárosi Sza-
bó Ervin Könyvtárban • ANIMASCOPE 3 must-
ra az elmúlt tanév diplomafilmjeiből és évkö-
zi gyakorlataiból az Átrium Film-Színházban 
MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatá-
sért Felelős Államtitkárság Megosztott Külön-
díja - Wolf Bettina (Divat- és textiltervezés MA)
PRIMANIMA 2016 Animációs filmjeink ver-
senyben a Nemzetközi elsőfilmes Animációs 
Fesztiválon, Dell’Edera Dávid: Balkon, Mészáros
Borbála, Rádóczy Zsuzsanna: Black OUT • ART 
DIPLOMA DÍJ 2016 Díjazottak: Bráz Noémi,
(Divat- és textiltervezés MA),  Kosztándi Orsolya
(Tervezőgrafika MA), Rödönyi Csilla (Mozgó-
képművész MA animációs mozgóképtervező 
spec.) • METU+MARIONETT animáció, kisjá-
tékfilm, és média design mozgóképes vetítés

51. KARLOVY VARY NEMZETKÖZI FILM-
FESZTIVÁL Kristály Glóbusz - Hajdu Szabolcs: 
Ernelláék Farkasáknál, a film operatőrei végzős
Filmoperatőr művész MA hallgatóink • 2. MA-
GYAR FILMHÉT 16 filmünk a hivatalos prog-
ramban (Mozgóképkultúra és Médiaismeret, 
Kameraman, Animáció BA, Filmoperatőr mű-
vész, Mozgóképművész MA) • GARÁZS ROCK 
FOTÓUTCA FESZTIVÁL 2016 Fotográfia sza-
kos hallgatóink kiállítása / Capa Központ és Mai
Manó Ház • CSEKOVSZKY ÁRPÁD EMLÉK-
KIÁLLÍTÁS DÍJ A jövő nemzedéke kiállításon
Daróczi Tímea (Kézműves BA Kerámia spec.)
megosztott I. hely, Vári Judith Easter és Hús 
Alexandra Zsuzsanna kiállítók • BRAND/PACK 
Tervezőgrafika alap- és mesterszakos hallgató-
ink kiállítása a Galamb utcában • NEW CRAFT 
2016 Divat- és textiltervezés MA textiltervezés 
specializációján végzett hallgatóink diploma-
munkái a Péter Pál Galériában • BALATONI
HEKK '16 Metropolitanes csapat (Környezet-
kultúra BA, Belsőépítész környezettervező mű-
vész MA) SÜTÖD-E projektje az összegyetemi 
építészfesztiválon • ARTPLACC kortárs művé-
szeti kerti parti Tihanyban • MMA '56-OS PÁ-
LYÁZAT I. díj - K. Kovács Ákos (Filmoperatőrmű-
vész MA) • JOZI FILMFESZTIVÁL Best Student
Short Award - Csoma Sándor (Mozgóképmű-
vész MA): Tabula Rasa • BALKON Dell’edera 
Dávid diplomafilmje (Animáció BA) ANNECY 
NEMZETKÖZI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL: 
zsűri díja / 13. JAMESON CINEFEST MISKOLCI
NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁL: CineNewWave
kategória különdíja / ENCOUNTERS RÖVIDFIL-
MES ÉS ANIMÁCIÓS FESZTIVÁL Cartoon d’Or
jelölés díja / GUANAJUATO FILM FESTIVAL hi-
vatalos animációs versenyprogramjában • HEY
DEER! Bárczy Örs diplomafilmje (Animá-
ció BA) 60. BFI LONDON FILM FESTIVAL / 13. 
ANIMATION BLOCK PARTY fesztivál: legjobb 
gyerekfilm kategóriájának fődíja / 20. UMBRIAI 
FILMFESZTIVÁL: a legjobb gyermekfilmnek járó 
díj / GUANAJUATO FILM FESTIVAL Kids in Action 
válogatásában • FRESH DESIGN 2016 résztve-
vő: Balogh Nina, Eső Dóra (Formatervező MA)

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ különdí-
jas Wolf Bettina (Divat- és textiltervezés MA)
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HALLGATÓI SIKEREK

#BLURREDLINES Puskás Marcell (Tervezőgra-
fika MA) kiállítása, Art9 Galéria • DIPLOMA
PLUSZ... Képi ábrázolás szakos hallgatók kiállí-
tása, B32 Galéria • EZÜSTGERELY 2016  Sport-
fotó kategória II. díj: Merész Márton (Fotográ-
fia BA) • 23. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEMLE 
fiatal filmes kategória: Borbás Dávid (Mozgó-
képművész MA): Sightseeing - MNFA Rendezői 
fődíj; Sipos Bence (Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret BA): Váltás - MTVA fiatal filmes kü-
löndíj; Jakobetz Zoltán (Mozgóképkultúra és 
médiaismeret BA): Vándorkupa - Mediawave 
szakmai különdíj; Csörköl Zsolt (Mozgóképmű-
vész MA): Gond(n)ok - MTVA különdíj; Csoma
Sándor (Mozgóképművész MA): Tabula Ra-
sa - Különdíj a történelmi érzékenységért • ANI-
RÁMA vetítés, Műcsarnok: Hertelendi Amanda,
Mészáros Bori, Rádóczy Zsuzsi, Németh Balázs,
Orosz Tina, Pataki Szandra (Animáció BA) 
A38XMET plakáttervek a Tervezőgrafika BA
nemzetközi hallgatóitól, Mais Ahmad: Tiger
Lillies; Alba Jorge Cardona: sóley • PACKAGING 
OF THE WORLD weboldalon két Tervezőgra-
fika BA projekt, Paszternák Zsófi: Pékműhely; 
Németh Krisztina: Diverum fűszercsalád • 2. MA-
GYAR FILMHÉT bemutatkozik az Animációs
Műhely • PÁZMÁNY FILM FESZTIVÁL II. hely,
Dokumentumfilm kategória: Borbás Dávid 
(Mozgóképművész MA): Wartburg; II. hely, Ani-
máció kategória: Szakály Réka - Adorján Éva
(Animáció BA): Instant; I. hely, Hagyományok,
társadalom, kultúra kategória: Vörös Zétény
(Mozgóképkultúra és médiaismeret BA): A Sza-
badság Kézikönyve; Premio Juniores különdíj:
Bárczy Örs (Animáció BA): Hey Deer! • HELLO-
DESIGN TALENT AWARD Fotó kategória nyer-
tese Novák Márton: Amigdala Digital Landscapes
diploma projektje • CAMPUS AT HEIMTEXTIL
2016 Bárdos Anna, Bartus Andrea, Marozsán
Fanni, Gondos Eszter, Hajdú Laura Sára, Karakai
Hanna (Divat- és textiltervezés MA); Gy. Molnár
Noémi (Kézműves BA) • JÓL ÁLL NEKED A TO-
LERANCIA pályázat döntősei: Bráz Noémi,
Horváth Renáta, Virág Anita (Divat- és textilter-
vezés MA) és Mészáros Lúcia (Kézműves BA)

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
MÉDIATANÁCSÁNAK TÁMOGATÁSA  Báb-
animációs filmet rendezhetett Pataki Szandra
és Szabó Ildikó (Animáció BA), MACSKÁSSY 
GYULA PÁLYÁZAT támogatott Barkóczi Noémi
(Mozgóképművész MA animáció spec.) • FO-
TÓ DIPLOMA 2016 kiállítás, 2B Galéria • GRA-
FIKA DIPLOMA 2016 Tervezőgrafika mester-
szakos hallgatóink diploma kiállítása, Lengyel
Intézet • 150 ÉVES AZ ÁLLATKERT A jubileumi
ünnepség meghívóját, óriásplakátjait Gyetkó
Krisztina (Tervezőgrafika  MA) tervezte • SHARE
POINT 11 MADE BY NATURE Kovács Mihály
Gergely (Animáció MA), Márián Gábor (Terve-
zőgrafika MA) interaktív prezentációja • MEDIA-
WAVE Kisjátékfilm különdíj: Csoma Sándor • BE-
TŰ-KÉP grafikus hallgatóink kiállítása, Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár • MARIE CLAIRE FASHI-
ON DAYS a Kézműves BA és a Divat- és textil-
tervezés MA hallgatóinak bemutatkozása • III.
SAVARIA FILMSZEMLE Kisjátékfilmes kategó-
ria I. hely - Makkos Zsófi, Molnár Péter Miklós: 
Az az egy gyerek; II. hely - Batka Máté: Love 
on the MÁV;  III. hely - Tóth Gergely, Gerencsér 
Dávid: Kimenő (Mozgóképművész MA) • MET-
ROPOLITAN LAB - THINK OUTSIDE THE BOX
Prezentáció és kiállítás, Design Terminál • 34. 
MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT Emberáb-
rázolás - Portré I. díj: Hirling Bálint; Sport (soro-
zat) III. díj: Bodnár Boglárka (Fotográfia BA)
KÜSTENDORF 2016 GOLDEN EGG fődíj Bor-
bás Dávid: Wartburg (Mozgóképművész MA) 
• FFEST INTERNATIONAL STUDENT FILM 
FESTIVAL Kisjátékfilm kategória I. díj Csoma 
Sándor: The Blocks; III. díj - Sipos Bence: In your 
shoes; Special mention - Batka Máté: LOVE on 
the MÁV; Animációs kategória I. díj - Bárczy 
Örs: Hey deer!; Special mention - Adorján 
Éva, Szakály Réka Anna: Instant • 19. FALUDI
FILMSZEMLE Legjobb vágó kategória nyerte-
se - Herczeg Richárd: Felülvizsgálat; Pro Educa-
tione erdélyi-magyar felnőttképzési hálózat
különdíja - Batka Máté: LÁV on the MÁV;
PORT.hu díj - Bendó Zsuzsanna: A báb; DUNA
TV díja - Ottlik Anna: Kiút...

A38XMET Tiger Lillies plakátterv verseny 
nyertese Mais Ahmad (Tervezőgrafika BA)

METU FOTÓ DIPLOMA  2016
kiállítás a 2B Galériában 

BRAND/PACK Tervezőgrafikusaink 
kiállítása a Galamb utcában 

HELLODESIGN TALENT AWARD 
Fotó kategória: Novák Márton

EZÜSTGERELY 2016  Sportfotó kategória 
II. díj: Merész Márton (Fotográfia BA)

KÜSTENDORF 2016 GOLDEN EGG fődíj
Borbás Dávid: Wartburg (Mozgóképművész MA) 

KRAKKÓI DIVATHÉT Bráz Noémi, Takács Márk
Ádám, Zámori Zsófia (Divat- és  textilervezés MA)

METROPOLITAN LAB - THINK OUTSIDE 
THE BOX prezentációk és kiállítás

PACKAGING OF THE WORLD Németh Krisztina:
Diverum fűszercsalád (Tervezőgrafika BA)
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VÁLASZD KI A HOZZÁD ILLŐ SZAKOT!

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ MA

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ BA

MOZGÓKÉP

TERVEZŐGRAFIKA BA TERVEZŐGRAFIKA MAGRAFIKA

KÉPALKOTÁS BA

MÉDIA DESIGN BA

MÉDIA DESIGN

ÉPÍTŐMŰVÉSZ MAKÖRNYEZETKULTÚRA BA

BELSŐÉPÍTÉSZET

Miben 
vagyok jó?

FOTOGRÁFIA BA

ANIMÁCIÓ BA

ANIMÁCIÓ MA

ANIMÁCIÓ

DESIGNDESIGNKULTÚRA BA

DESIGN- ÉS 
MŰVÉSZETMENEDZSMENT MA

FORMATERVEZŐ MA

DIVAT- ÉS 
TEXTILTERVEZŐ MA

KÉZMŰVES 
TÁRGYALKOTÁS BA

Mivel 
foglalkoznék?

FOTÓ

DIVATCRAFT
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SZAKFELELŐS:
KISS MELINDA DLA

 főiskolai docens, 
animációs 

tervezőművész,
a Média Intézet 

vezetője

É

ANIMÁCIÓ
alapszak

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BACSÓ ZOLTÁN Balázs Béla-díjas animációs-
film operatőr; BARKÓCZI JANKA filmesztéta; 
produkciómenedzser; BÁRON GYÖRGY DLA 
Táncsics Mihály-díjas filmesztéta; BOGDÁN 
ZOLTÁN 3D tervezőművész; CSÁKI LÁSZLÓ 
Balázs Béla-díjas filmrendező; FISCHER FERENC
animációsfilm-rendező; FRITZ ZOLTÁN grafikus,
animátor; GAUDER ÁRON Balázs Béla-díjas ani-
mációsfilm-rendező; HOLLÓ-LELESZI KRISZTINA
gyártásvezető-produkciómenedzser; KERESTES 
SZABOLCS zeneszerző; KOLOP ANITA animáci-
ós tervező; MARINOV GÁBOR digitális látvány-
tervező művész; M TÓTH ÉVA DLA  Balázs Béla-
díjas animációsfilm-rendező; MESTER ÁKOS
vágó; MUHI KLÁRA dr. filmesztéta, dramaturg;
PALOTÁS KINCSŐ animációs tervezőművész; 
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas
grafikusművész; SÁRY LÁSZLÓ Erkel-díjas zene-
szerző, Érdemes és Kiváló művész; SELJÁN
MÁRK DLA 3D tervezőművész; SIKUR MIHÁLY
animációsfilm-rendező; SOMOGYI DONÁT 3D
animációs tervezőművész; SZALAY ZOLTÁN 
3D animátor; SZIGETVÁRI ANDREA DLA zene-
szerző, hangmérnök; ULRICH GÁBOR Balázs
Béla-díjas animációsfilm-rendező; VARSÁNYI
FERENC animációsfilm-rendező 

SZAKMAI PARTNEREINK:
Focus-Fox Stúdió Kft., KGB Animációs Stúdió,
Umbrella Stúdió, Ludwig Múzeum, Magyar
Filmművészek Szövetsége, Magyar Filmlabor,
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Film-
intézet (MaNDA), Magyar Rajzfilm Kft., 
Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Film-
szemle, Uránia Nemzeti Filmszínház, Átrium
Film-Színház, MÜSZI, Cinemon Stúdió

rdekel, hogyan lesz a rajzból  moz- 
gókép, vonz a filmes trükk, videójá-
ték, app készítés? Animációs terve-

zőként a reklám, elektronikus média, film,  
digitális utómunka, játéktervezés terüle-
tén komplex produkciók tervezője vagy 
egy részterület specialistája lehetsz.

Segítünk abban, hogy megtaláld a hozzád illő 
stílust és önálló alkotóként biztos kézzel tervezz. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a zenei és hangi effek-
tekre is, hiszen ebben a műfajban a minőségi ké-
pet mindig magas színvonalú hang kíséri. Szakmai 
fejlődésedet, versenyképes tudásod megszerzé-
sét kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek, 
valamint naprakész technikai háttér segíti.

GYERE HOZZÁNK, ha azon kapod magad, hogy
az animációs filmek nézésekor nem csupán 
felhőtlenül szórakozol, hanem azon is gondol-
kodsz, hogyan készülhettek a lenyűgöző kép-
sorok. Várunk, ha kellő elkötelezettséget érzel 
magadban, hogy mélyebb bepillantást nyerj 
ebbe a különleges világba. Ezt az érzést itt mind-
annyian jól ismerjük, és segíteni fogunk ab-
ban, hogy megvalósíthasd az elképzeléseidet.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
Elhelyezkedhetsz az animáció, a játéktervezés,
a reklámipar, a média, a filmes utómunka te-
rületén, csatlakozhatsz kreatív csapatokhoz,
de önállóan is képes leszel megfogalmazni,
kifejezni gondolataidat.

TOVÁBBTANULÁS: 
Animáció mesterszakunkon

FŐBB TANTÁRGYAK:
Animációs tervezés (dramaturgia, látvány és
karaktertervezés, filmkép kompozíció, rendezői
ismeretek); Digitális stúdiumok (2D és 3D
animációs szoftverek, kompozitáló, vágó, hang-
szerkesztő programok); Animációs technikák
(Rajz- és bábanimáció, klasszikus és digitális
technikák); Kreatív zene/hang; Mozgókép- és
animációtörténet; Produkciós ismeretek

„Az animáció az egyik legszínesebb 
alkotói terület. Történetet mesél, 
hangulatot teremt, látvánnyal 
gyönyörködtet, figurákat kelt életre, 
zenét, hangot, ritmust közvetít. 
Általa új világok születnek, álmok 
valósulnak meg és a mai technikák 
mellett az alkotói fantáziának már 
tényleg semmi sem szabhat határt. 
Kitartást és elkötelezettséget igénylő 
műfaj ez, ám a benne rejlő 
lehetőségek minden fáradságért 
kárpótolnak. Az animáció egy egész 
életen át tartó élmény.”
KISS MELINDA DLA

„Tanáraim mindig szabad kezet adtak 
abban, hogy miről, hogyan, milyen 
technikával készítsek filmet. 
Úgy gondolom, suli után az ilyen 
szintű szabadságért nagyon 
keményen meg kell majd küzdeni.”

Dell’Edera Dávid: BALKON Annecy Nemzetközi 
Animációs Filmfesztivál: zsűri díja / 13. Jameson
Cinefest CineNewWave kategória: A legszebb
képi világért különdíj / Encounters Rövidfilmes
és Animációs Fesztivál: Cartoon d’Or jelölés
Guanajuato Film Festival: a versenyprogramban
XVII. SZOLNOKI NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰ-
VÉSZETI FILMFESZTIVÁL I. díj: Bárány Szandra,
Nagy Dávid; III. díj: Graur Dóra; Antal Viktória,
Gerber Fanni • Bárczy Örs: HEY DEER! 60. BFI 
London Film Festival programjában / 20. Umbriai 
Filmfesztivál: legjobb gyermekfilm díja / 13. New 
York-i Animation Block Party fesztivál: legjobb 
gyerekfilm kategória fődíja / FFEST International 
Student Film Festival Animációs kategória: I.díj
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SIMON BALÁZS végzett hallgatónk

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Animációs tervező

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 480.000 Ft/félév

ANGOL NYELVEN: 480.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás
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SZAKFELELŐS:
Dr. habil.

SLÉZIA JÓZSEF PhD 
művészettörténész, 

design szakíró

 design mindennapi életünk szer-
 ves része. A minket körülvevő
 környezeti és tárgyi világ alakítja
felfogásunkat, hatással van hétköznapja-
inkra és ízlésünkre. Szakunkon a kortárs 
design- és vizuális kultúra valamennyi
fontos területét megismerheted.

Megtudhatod kik, hogyan és miért tervezték 
a közelmúlt és a jelen közismert használati
tárgyait, nevesebb épületeit, környezeti és vi-
zuális rendszereit, tájékozódhatsz a design leg-
fontosabb hazai és nemzetközi irányzatairól, 
személyiségeiről, kihívásairól és elméleteiről.  
Bepillantást nyerhetsz abba, milyen folyama-
tokból áll össze egy kortárs kiállítás szervezése, 
hogyan működnek a tervezői stúdiók és a mű-
vészeti, vagy design galériák. Megtudhatod, 
melyek a kreatív iparágak és a startupok jel-
lemzői vagy egy érdekes design cikk írásának 
ismérvei. Megtanulhatod azt, hogyan tudod 
segíteni a tervező alkotótevékenységét széles 
körű elméleti és történeti szakértelmeddel. 

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz napjaink 
környezet- és tárgykultúrája iránt, fogékony 
vagy a design és a vizuális művészetek kü-
lönféle területeinek elméleti és gyakorlati 
problémáira, szeretnéd megtudni a minőségi 
környezetformálás jellemzőit; kommunikatív 
vagy, beszédben és írásban is jó stílussal, illet-
ve szervezőképességgel rendelkezel.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
szakíróként; nyomtatott és elektronikus médi-
ában szakíró-elemzőként; design és művészeti
galériákban, intézményekben tanácsadó-szer-
vezőként; design- és művészeti vállalkozások-
nál tanácsadóként helyezkedhetsz el.

TOVÁBBTANULÁS:
Design- és művészetmenedzsment mestersza-
kunkon folytathatod tanulmányaidat.

A FŐBB TANTÁRGYAK:
Kortárs nemzetközi és magyar design; Design-
történet; Designfilozófiák; Design- és művészeti
intézményismeret; Művészettörténet; Művé-
szetelmélet; Ökodesign; Iparművészettörténet;
Szociális design; Kortárs nemzetközi és magyar
képzőművészet; Kortárs építészet; Társadalom-
történet; Vizuális kommunikáció; Esztétika; 
Műkritika; Jogi és gazdasági ismeretek; Újság-
írás, szerkesztés alapjai; Design- és művészeti 
technikák (képzőművészet, fotó, web- és alkal-
mazott grafika, környezet- és formatervezés, 
kézműves iparművészet, média)

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BARABÁS MÁRTON DLA Munkácsy-díjas kép-
zőművész;   BARÁTH   HAJNAL   DLA   habil. Feren-
czy Noémi-díjas textilművész; Dr. habil. BARCZI 
ATTILA PhD ökológus; CZEIZEL BALÁZS Arany-
rajzszög-díjas tipográfus, fotóművész; Dr. GULYÁS
PÉTER PhD filozófiatörténész; LENKEI BALÁZS
DLA formatervező; MÜLLER KRISZTINA táj- és 
kertépítész; Dr. PÖRCZI ZSUZSANNA PhD esz-
téta; Dr. TATAI ERZSÉBET PhD művészettörté-
nész; Dr. VADAS JÓZSEF CSc  professor emeritus
művészettörténész; Dr. UHL GABRIELLA PhD mű-
vészettörténész; Dr. habil. WESSELÉNYI-GARAI
ANDOR PhD építész, építésztörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Designtrend Kiadó, Europa Design Hungary Zrt.

DESIGNKULTÚRA
alapszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Designelemző

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 330.000 Ft/félév

„Napjainkban egyre nagyobb igény
mutatkozik olyan sokoldalú
szakemberek iránt, akik nyitottak
a környezet- és tárgykultúra
problémáira, s legfrissebb irányzataira;
törekednek a design és a vizuális
művészeti területek közötti
összefüggések, kölcsönhatások
elméleti, és történeti megértésére.
Képesek ezeket az ismereteket
a legkülönfélébb médiában és
gyakorlati formában megjeleníteni,
közvetíteni a nagyközönség számára.”
DR. habil. SLÉZIA JÓZSEF PhD

„Mindig is érdekelt a művészet, 
valamint a design elméleti és történeti 
háttere, azonban az intézmény falai 
között kaptam meg arra a lehetőséget, 
hogy az ezzel kapcsolatos tudásomat 
szakmai szintre emeljem. Az itt eltöltött 
három év alatt rengeteg tapasztalatra  
és tudásra tehettem szert, valamint 
szoros kapcsolatot alakítottam ki  
az intézménnyel.  
A szakon nagy hangsúlyt fektetnek  
arra, hogy az itt végzett diákok komplex  
elméleti és gyakorlati tudástartalommal 
rendelkezzenek, hiszen ez 
elengedhetetlen egy designelméleti 
szakember számára.”
MOTESICZKY BORBÁLA végzett hallgatónk

KORÁBBAN:

DESIGN- ÉS MŰVÉSZET-
ELMÉLET szak
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SZAKFELELŐS:
GŐBÖLYÖS LUCA 

DLA habil. 
főiskolai docens, 

Balogh Rudolf-díjas 
fotóművész

 fotográfia képes arra, hogy egy-
 idejűleg legyen a tényszerűség,
 a reális képzelet, a fikció és 
az álomvilág megteremtője. Nálunk meg-
tanulhatod gondolataidat leendő mun-
káidon keresztül kifejezni. Elsajátíthatod
a fotográfia vizuális formanyelvét, illetve
annak analóg- és digitális technikai esz-
köztárát. 

Ahhoz, hogy bátran tudd alkalmazni a fotográfia 
lehetőségeit, megismertetjük veled annak vál-
tozatos technikáit és technológiai újdonságait is.
 
A gyakorlati munkáknak, feladatoknak köszön-
hetően képes leszel önállóan vagy csapatban 
dolgozni, megállod majd a helyed a választott 
szakterületeden, legyen szó alkotói fotográfiá-
ról, divatfotóról vagy fotóriporteri feladatokról. 

Természetessé válik számodra a kritikus szem-
lélet, és tudásod alkalmassá tesz arra, hogy 
bekapcsolódj hazai és nemzetközi művészeti 
diskurzusokba.

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!

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
fotográfusi munkakörökben, a fotográfia és     
a vizuális média különböző szakterületein ön-
álló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban 
helyezkedhetsz el, például szerkesztőségek-
ben, fotóriporterként vagy divatfotósként.

SPECIALIZÁCIÓK: 
alkotói fotográfia, divatfotográfia, fotóripor-
ter (sajtó-, dokumentarista fotó)
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

A FŐBB TANTÁRGYAK:
Fotográfiai tervezési ismeretek (alkotói, kon-
ceptuális, portré, dokumentarista, kísérleti, ri-
port, divatfotográfia); Kreatív tervezés; Stúdió-
és digitális gyakorlat; Fotográfia történet; 
Fotótechnika; Képmódosítások; Elektronikus 
képalkotás; Művészeti interpretáció; Újmédia 
kritikai stúdiumok; Nyomtatás technológia; 
Látványtan; Tipográfia; Filozófiai, Művészet-
történeti és társadalomtudományi ismeretek;
Kortárs vizuális kommunikáció; Médiumismeret;
Képelemzés; Médiakultúra és sajtó-alapisme-
retek; Sajtótörténet; Riportfotográfiai műfajok

TŐLÜK IS TANULHATSZ:  
ALMÁSI J. CSABA fotográfus, divatfotós; 
CZEIZEL BALÁZS Aranyrajzszög-díjas tipográ-
fus, fotóművész; EPERJESI ÁGNES DLA képző-
művész; GALLUSZ GYÖNGYI Munkácsy-díjas 
grafikusművész; GERHES GÁBOR Munkácsy-
díjas képzőművész; GŐBÖLYÖS LUCA DLA 
habil. Balogh Rudolf-díjas fotóművész; HAVASI 
RAYMOND reklámszakember; ILLÉS BARNA 
fotográfus; JÚLIUS GYULA DLA Munkácsy-
díjas képzőművész; 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-, Pulitzer- 
emlékdíjas fotóművész, fotóriporter; SZABÓ 
DEZSŐ szakvezető, Munkácsy-díjas képzőmű-
vész; ZALKA IMRE fotográfus; VASS TAMÁS 
fotográfus

SZAKMAI PARTNEREINK:
Tripont Kft., Mai Manó Ház Budapest

FOTOGRÁFIA
alapszak

„Az első éves fotótechnikai alapozás 
után nem kizárólag a fotó vizuális 
nyelvét használtuk, hanem nyithattunk 
különféle más médiumok felé, sőt 
kimondottan támogattak minket 
ebben. Számomra leginkább ez, illetve 
a különféle vizuális világok széleskörű 
alkalmazása az, ami a legfontosabb 
a Metropolitanen.”
BÁN ANDRÁS végzett hallgatónk

„A képek diktatúrájának korát éljük. 
Az egyre olcsóbbá váló technikai 
képalkotás és eszközei mára bárki 
számára elérhetővé váltak. 
Másodpercenként több millió fénykép
készül világszerte. Ez a fényképtömeg 
teljesen átalakította a kép 
használatának módját, és az ahhoz 
való viszonyunkat, de egyben a képpel 
való kommunikálás kimeríthetetlen 
hatalmát is jelzi. Hogy ezzel                   
a hatalommal tudatosan élni tudjunk, 
meg kell találnunk a számunkra 
legmegfelelőbb és leghatékonyabb 
képkészítési formát, és eszközt. 
Ez lesz itt a mi munkánk.”
GERHES GÁBOR, a Fotográfia szak tanára, 
Munkácsy-díjas képzőművész

ART MARKET BUDAPEST kiállítás az Art 
Photo Budapesten / Budapest a fiatal tehet-
ségekért program különdíja: Hasenfratz Ora
EZÜSTGERELY 2016 Merész Márton 2. díj Sport- 
fotó kategória • FOTÓ DIPLOMA 2016 kiállítás,  
2B Galéria • HELLODESIGN TALENT AWARD  
Fotó kategória nyertese Novák Márton • GA-
RÁZS ROCK - FOTÓUTCA FESZTIVÁL kiállí-
tás, Capa Központ, Mai Manó Ház

SI
K

ER
EI

N
K

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Fotográfus-tervező

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 480.000 Ft/félév

ANGOL NYELVEN: 480.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

LEVELEZŐ: 400.000 Ft/félév
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FOTOGRÁFIA
alapszak specializációk

fotóriporter

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 spe-
cializáció a Te tereped. Felkészítünk a fotóri-
porteri munka feladataira, megismerheted 
a nagy elődök munkáit, a fotóriportázs techni-
kai fortélyait. Kurzusunk több ponton kapcso-
lódik a Metropolitan más oktatási program-
jaihoz, többek között újságírást, webdesignt, 
multimédiás ismereteket tanulhatsz, amelyek 
szükségesek a fotóriporter karrier építéséhez, 
az esetleges “több lábon álláshoz”. 

A Fotográfia szak meglévő tantárgyai mellett 
hangsúlyt helyezünk az íráskészség, a projekt-
javaslatok megfogalmazásának fejlesztésére, 
a sajtó és a vizuális újságírás minden fajtájára.

A SPECIALIZÁCIÓT NEKED AJÁNLJUK: 
ha nem csak „jó képet” szeretnél készíteni, 
hanem fontos ügyekről is beszámolni, tudó-
sítani, együttérzően dokumentálni szociális 
kérdéseket. Sikert érhetsz el ezen a pályán, ha 
kitartó, érdeklődő és kíváncsi vagy arra, hogy 
mi zajlik körülöttünk a világban, ha képes 
vagy meglátni a „storyt” és láttatni tudod azt, 
amit más nem vesz észre.

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

divatfotográfia

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

A divatfotográfia történetén túl megismerhe-
ted a műfaj vizuális eszköztárát, elsajátítha-
tod az önálló, kreatív gondolkodást, valamint 
természetesen az önkifejezéshez feltétlenül 
szükséges magas szintű technikai tudást. 
Megismerheted a nagy elődök munkáit, a di-
vatfotó technikai eszköztárát és a feladatokon 
keresztül kialakíthatod saját stílusod. Kurzusa-
ink kapcsolódnak a Metropolitan más oktatási 
programjaihoz - divattörténet, stylist munka, 
multimédia -, amelyek szükségesek egy divat-
fotós karrier építéséhez. 

A SPECIALIZÁCIÓT NEKED AJÁNLJUK: 
ha vonz a divat világa, ha szeretnél olyan ké-
peket készíteni, ahol a fénykép tárgyát - le-
gyen az tárgy- vagy modellfotó - magad 
szereted elrendezni, és érzel magadban elég 
kreativitást ehhez, valamint jó kommunikációs 
készséggel bírsz.

alkotói fotográfia

Az alkotói fotográfia specializáció megegyezik 
a Fotográfia alapszakkal. Leírása az alapszak-
nál olvasható.
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SZAKFELELŐS:
RÁCMOLNÁR SÁNDOR 

DLA főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
grafikusművész

tfogó elméleti és gyakorlati is-
mereteket szerezhetsz a tradi-
cionális és kortárs képalkotás, 

képalakítás terén, másrészt a képírás (elek-
tronikus képalkotás), mozgóképkultúra és 
média világában. 

Szakunk biztos alapokat nyújt a hagyományos 
és digitális vizuális világban való tájékozódás-
hoz, beleértve a képalkotás tradicionális vagy
mozgóképes, multimédiás és interaktív meg-
nyilvánulásait is, mind hétköznapi, mind  művé-
szeti területen. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK: 
alkalmas leszel a vizuális nyelvben rejlő kife-
jezési lehetőségek tanulmányozására, és azok 
autonóm módon történő felhasználására, le-
gyen szó állóképről vagy mozgóképről. 

SZAKIRÁNYOK: 
képalkotás, mozgóképkultúra és média
A szakirányok megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

Á

KÉPALKOTÁS
alapszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Mozgóképkultúra- és médiaszakember
Képalkotás alapszakos festő, grafikus

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 398.000 Ft/félév 

ANGOL NYELVEN: 398.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás 

LEVELEZŐ: 350.000 Ft/félév

KORÁBBAN:

KÉPI ÁBRÁZOLÁS szak;
MOZGÓKÉPKULTÚRA 
ÉS MÉDIAISMERET szak

„Tanári karunk egyrészt elődszakunk, 
a megszűnő Képi ábrázolás szak, 
másrészt a Grafika-, a Média- és 
a Mozgókép Intézet oktatógárdájából 
kovácsolódott össze. 
A képalkotás olyan klasszikus kifejezési 
formáinak, mint az autonóm grafika, 
a sokszorosító grafika, a festészet, 
és ezek digitális eszközökkel 
létrehozható változatai mellett 
az alkalmazott-, és a médiaművészetek 
különböző határterületeinek 
a megismertetése  színesíti az új 
szakunk oktatási palettáját.” 
JÚLIUS GYULA DLA 
főiskolai docens, Munkácsy-díjas 
képzőművész, a Grafika Intézet vezetője
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KÉPALKOTÁS
alapszak

 hagyományos műfajok mellett
 napjaink változatos képalkotási
 módszereivel, például a filmmű-
vészetben használt képes forgatókönyvvel,
a storyboarddal, a képregénnyel, a képző-
művészet, valamint a design közös terü-
leteivel, és a kortárs képzőművészet alko-
tómódszereivel egyaránt foglalkozhatsz
nálunk. 

E sokféle képalkotói területnek és eljárásnak 
az elsajátításával mondanivalódhoz a legmeg-
felelőbb vizuális kommunikációs nyelvet és 
eszközt választhatod. Képzésükben egyaránt 
szerepet kap a manuális készségek fejlesztése, 
a hagyományos és új technológiák megisme-
rése és a kreatív gondolkodásmód gyakorlása. 

A különböző művészeti és tervezési gyakorla-
tok során az ábrázolási készséged fejlesztésével
önálló stílusod, saját hangod megtalálásában
segítenek tanáraid. Kézügyességed fejleszté-
se mellett az alapvető számítógépes grafikai 
programok, kortárs képalkotó technikák és 
elméletek elsajátításával egyéni vizuális kife-
jezőkészséged is sokszínűbb, árnyaltabb lesz. 
Szakunkon nem csak az illusztrációkat tudod 
elkészíteni egy regényhez, hanem az egész 
könyvet is képes leszel megtervezni; nem csak 
olaj-vászon festményt tudsz majd alkotni, ha-
nem mozgóképet, interaktív installációkat, 
objekteket is.

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

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
mint önálló képzőművész, festő vagy grafikus-
művész; mint könyvtervező, illusztrátor, képre-
gényrajzoló, concept artist és más grafikai te-
rület alkotója; vagy mint szakmai műhelyek, 
szakkörök és múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok vezetője helyezkedhetsz el.

A„A kreatív képalkotás két 
nélkülözhetetlen alappillére a manuális 
ábrázolókészség és a korszerű alkotói 
gondolkodásmód, csak ezekre tudnak 
épülni a mai kor digitalis képalkotó 
eljárásai, az új média adta lehetőségek is.” 
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA

TOVÁBBTANULÁS: 
Tervezőgrafika mesterszakunkon folytathatod 
tanulmányaidat

FŐBB TANTÁRGYAK:
Képzőművészeti stúdiumok; Képzőművészeti
technikák; Kreatív képalkotási stúdiumok; Kép 
és Betű - Képalkotás és tipográfia; Kortárs kép-
alkotási gyakorlatok; A vizuális kommuniká-
ció története és gyakorlata; Vizuális kultúra 
tudomány, képelméletek, Művészettörténet

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
ALBERT ÁDÁM DLA habil. képzőművész; BAKSAI 
JÓZSEF Munkácsy-díjas festőművész; BARANYAI
(b.) ANDRÁS tervezőgrafikus; BOLLÓK CSABA
Balázs Béla-díjas filmrendező; CSÁKI LÁSZLÓ
Balázs Béla-díjas animációsfilm-rendező, kép-
zőművész; CZAKÓ ZSOLT grafikusművész,
tipográfus; EPERJESI ÁGNES DLA képzőmű-
vész; GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikus-
művész; GÁBOR ENIKŐ képzőművész; GALLUSZ
GYÖNGYI DLA Munkácsy-díjas grafikusművész;
GERBER PÁL Munkácsy-díjas képzőművész;
GERHES GÁBOR Munkácsy-díjas képzőmű-
vész; HARSÁNYI RÉKA DLA média designer;
HORNYIK SÁNDOR PhD művészetörténész;
KICSINY BALÁZS DLA habil. Munkácsy-díjas
képzőművész; MÉSZÁROS MÁRTA DLA mé-
diaművész, tervezőgrafikus; NAGY CSABA
Munkácsy-díjas grafikusművész; RÁCMOLNÁR
SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész, szakfelelős; ROSKÓ GÁBOR Munkácsy-
díjas képzőművész; SÁRKÖZI ANTAL művész-
tanár, festőművész; SOMOGYI KRISZTINA
vizuális intelligencia kutató; SZACSVA Y PÁL
DLA médiaművész; SZOLNOKI JÓZSEF rende-
ző, médiaművész

KORÁBBAN:

KÉPI ÁBRÁZOLÁS szak

„Azért választottam ezt a területet, 
mert ezt éreztem a képzőművészethez 
legközelebbinek. Az itt töltött öt év 
nem csak ezt a feltételezést igazolta, 
hanem jó alkalmat szolgáltatott a remek 
szaktanárokkal, képzőművészekkel való 
közös munkára, együttgondolkodásra.” 

MÁRIÁN GÁBOR végzett hallgatónk

SZAKIRÁNY VEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA

 főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 

a Grafika Intézet
vezetője

képalkotás szakirány

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Mozgóképkultúra- és média szakember
Képalkotás alapszakos festő, grafikus

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 398.000 Ft/félév 

ANGOL NYELVEN: 398.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás 

LEVELEZŐ: 350.000 Ft/félév
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 szakon töltött három év alatt
 betekintést nyerhetsz a mozgó-
 képes szakma teljes „kínálatába”,
az „egykamerás” riport készítésének nehéz-
ségeit éppúgy megtapasztalhatod, mint  
a többkamerás stúdiófelvételek kihívásait. 

Készíthetsz kisjátékfilmet, televíziós jelenetet, 
dokumentumfilmet, dolgozhatsz forgató-
könyvíróként, dramaturgként, rendezőként, 
vágóként, operatőrként, asszisztensként, vilá-
gosítóként, hangmérnökként. A sokféle gya-
korlat segít abban, hogy a későbbiekben, im-
már a szakma „napja alatt” joggal helyet kérő, 
öntudatos filmesként állj helyt.

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

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
filmes, televíziós produkciós cégeknél kreatív 
munkatársként vagy szervezői munkakörben, 
tömegkommunikációs médiával foglalkozó in-
tézményeknél mozgóképkészítőként, az ana-
lóg és a digitális utómunkálatok területén, 
szerkesztőségekben vagy reklám- és PR-szak-
emberek mellett mozgókép-készítő munka-
társként helyezkedhetsz el.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Filmelmélet; Mozgókép készítési stúdium; 
Mozgóképművészet gyakorlat; Mozgókép-
technika; Mozgóképtörténet

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
BÁRON GYÖRGY DLA Balázs Béla- és Táncsics 
Mihály-díjas filmesztéta, szerkesztő; BEREMÉNYI
GÉZA Kossuth-, Balázs Béla-, József Attila-díjas író,
forgatókönyvíró, filmrendező; CSUKÁS SÁNDOR
Balázs Béla-díjas operatőr; GÁRDONYI LÁSZLÓ
látványtervező; GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-

A„Moziból, tévéből, reklámokból, 
számítógépről, mobiltelefonról, 
prezentációkból, és még ki tudja 
hány helyről mozgóképek záporoznak 
ránk. Vajon kik lesznek azok, akik 
kreatív módon kitalálják, új utakat 
keresve megtervezik, intelligensen 
megszerkesztik, és művészien 
rögzítik ezeket a képeket? 
Talán Ön is?” 
PROF. DR. KEPES ANDRÁS

SZAKIRÁNYFELELŐS:
VARGA ANNA PhD 

filmesztéta,
a Mozgókép Intézet 

vezetője

díjas filmrendező, író; GEREVICH ANDRÁS író,
dramaturg; KONCZ GABRIELLA Balázs Béla-
díjas vágó; MOLNÁR GYÖRGY DLA habil.
Balázs Béla-díjas rendező, Érdemes Művész; 
ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. rendező, for-
gatókönyvíró; TÓTH ZSOLT Balázs Béla-díjas 
filmoperatőr; VARGA ANNA PhD filmesztéta

SZAKMAI PARTNEREINK:
ATV, Átrium Film-Színház, MAFILM, Magyar 
Filmlaboratórium, Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet (MANDA), Origo Film 
Studio, Pesti Magyar Színház, Schwindl Kft., 
Ufa Magyarország, Visionteam L.O. Filmtech-
nikai Szolgáltató Kft.

KORÁBBAN:

MOZGÓKÉPKULTÚRA 
ÉS MÉDIAISMERET szak

„A szakon lehetőséget, teret 
és segítséget kapunk ahhoz, hogy 
átfogó ismereteket szerezzünk 
a filmkészítésről. A legfontosabb 
mégis, hogy kivételes, új barátságok 
köttetnek és együtt dolgozhatunk 
tanárainkkal, akikre mind szakmailag, 
mind emberileg felnézhetünk.”

23. ORSZÁGOS DIÁKFILMSZEMLE Sipos
Bence: Váltás - MTVA fiatal filmes különdíj;
Jakobetz Zoltán: Vándorkupa - Mediawave
szakmai különdíj • PÁZMÁNY FILM FESZTI-
VÁL I. hely (Hagyományok, társadalom, kultú-
ra kategória): Vörös Zétény • MOZGÓKÉPEST  
19. FALUDI FILMSZEMLE Legjobb vágó kate- 
gória nyertese Herczeg Richárd; a Pro Educa- 
tione erdélyi-magyar felnőttképzési hálózat 
különdíja: Batka Máté • BERLINALE Ferge  
Roland: El című filmje (operatőr: K. Kovács  
Ákos) a Generation Kplus szekciójában elis-
merő oklevelet kapott 
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„A szakon lehetőséget, teret 
és segítséget kapunk ahhoz, hogy 
átfogó ismereteket szerezzünk 
a filmkészítésről. A legfontosabb 
mégis, hogy kivételes, új barátságok 
köttetnek és együtt dolgozhatunk 
tanárainkkal, akikre mind szakmailag, 
mind emberileg felnézhetünk.”
SZEBENYEI MÁRK végzett hallgatónk

KÉPALKOTÁS
alapszak
mozgóképkultúra és média szakirány

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Mozgóképkultúra- és médiaszakember
Képalkotás alapszakos festő, grafikus

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 398.000 Ft/félév 

ANGOL NYELVEN: 398.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás 

LEVELEZŐ: 350.000 Ft/félév
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SZAKFELELŐS:
BARÁTH HAJNAL DLA 
habil. főiskolai tanár, 
Ferenczy Noémi-díjas 

textilművész

 z Új kézművesség a hagyomá-
 nyos kézműves technikák isme-
 retén és megőrzésén alapul. 
A technológiai fejlődés és a kor igénye új 
lehetőségeket teremt, új anyagok felhasz-
nálását követeli meg. 

A múlt értékeinek megőrzésével és a jelen
eszközeivel a jövő kihívásaira készítünk fel,
hogy a hagyományok tiszteletével, ám azokat
megújítva a 21. századi kézművességet újra-
teremtő alkotóvá válj. Gyakorlatorientált, mű-
vészközpontú képzésünknek köszönhetően 
jártas leszel a különböző anyagok és technikák
alkalmazásában, miközben megteremthe-
ted kreatív, egyéni, sajátos tárgyi világodat. 
Legyen szó az öltözéktervezés, a textilmű-
vesség vagy a tárgytervezés bármely ágáról, 
készíthetsz ékszert, ruhát, táskát - nálunk 
a lehetőségeidet maximálisan kihasználha-
tod, kísérletezhetsz, megtalálhatod az utad. 

A megszerzett tapasztalat és felkészültség le-
hetővé teszi számodra azt is, hogy tudásodat 
tanárként továbbadd, vagy művészeti mester-
képzéseinken tanulj tovább.

GYERE HOZZÁNK, ha jó rajzkészséggel és jó kéz-
ügyességgel rendelkezel, képes vagy önálló, egyé-
ni alkotások megteremtésére és kivitelezésére.

 VÉGEZTÉL NÁLUNK:
önálló művészként, öltözék-, kiegészítő- vagy
textiltervezőként, keramikusként, szakmai mű-
hely, szakkör vezetőjeként helyezkedhetsz el.

TOVÁBBTANULÁS: 
Divat- és textiltervezés vagy Formatervező művész
mesterszakunkon folytathatod tanulmányaidat.

SPECIALIZÁCIÓK: 
öltözék- és kiegészítő, divatékszer és -kiegészítő, 
textilművesség
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

A A specializációk célja, hogy megtanítsunk a saját 
gondolataid leképezésére, amelyekhez egyaránt
meríthetsz a hagyományos technikákból és
a legújabb technológiai fejlesztésekből. Olyan 
tárgyak létrehozására inspirálunk, amelyek tük-
rözik alkotó személyiségedet. Felkészítünk, hogy 
elindítsd önálló alkotói pályádat, saját márkádat. 

FŐBB TANTÁRGYAK:
Kreatív alapozó gyakorlatok; Formatan; Kommu-
nikációs és vizuális kommunikációs ismeretek; 
Rajz; Kreatív-vizuális gyakorlatok; Művészettör-
ténet; Néprajz; Ornamentikatörténet; Anyag- és 
technológiai ismeretek; Designtörténet; Digitális 
fotó; Szövő stúdiumok; Festő-nyomó stúdiumok; 
Öltözék- és kiegészítői stúdiumok; Szakmai gya-
korlat; Műhelygyakorlat

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARANYOSI ZSUZSANNA textilművész; BARÁTH
HAJNAL DLA habil.; DROPPA JUDIT DLA habil.
Munkácsy-díjas textilművész; HAJDÚ ANETT 
textiltervező, divatillusztrátor; JUHÁSZ NÓRA 
textilművész; KONSÁNSZKY DÓRA divattervező
művész; LŐRINCZ RÉKA ékszertervező művész;
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor;
PÁGER BERNADETT textilművész; RÁKHELY
ZSÓFIA divattervező; REJKA ERIKA DLA kera-
mikusművész; URBÁNFY ÉVA textilművész;
VÁGI FLÓRA ékszertervező

SZAKMAI PARTNEREINK:
Defolabor, Nanushka, Európa Design Hungary 
Zrt., Iparművészeti Múzeum, Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA
alapszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Kézműves szakember a végzett 
specializáció megnevezésével

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 398.000 Ft/félév

„Technokrata világunkban az egyre 
erősödő globalizáció ellenpontjaként 
az egyedi és megismételhetetlen minél 
inkább felértékelődik. A kézművesség 
ismerete a hagyomány továbbélését és 
korunk elvárásainak megfelelő, 
magasabb szintű újrateremtését teszi 
lehetővé. A tárgyak, amellett, hogy 
funkciójuk van, lenyomatai a kornak, 
gondolkodásnak és az alkotó keze 
nyomának. Megteremtésükhöz felelős 
gondolkodás, magasfokú szakmai 
ismeret, egyedi látásmód szükségeltetik. 
Hallgatóinkkal együtt, közös munkával 
e célok elérését tűzzük ki magunk elé.”
BARÁTH HAJNAL DLA habil.

„Első látogatásomkor a legnagyobb 
hatást az intézmény légköre tette rám: 
a műhelyek hangulata, az oktatók és 
a hallgatók közvetlensége, segítő-
készsége. Remek, hogy át lehet járni 
a szakok közt, hogy más szaktanárok 
és más szakos hallgatók véleményét is 
kikérhetem, segítséget kapok tőlük, 
együttműködnek velem. A közös 
projektek meghatározó élmények, 
hiszen ugyanazt a tervezői problémát 
járjuk körül, csak éppen más 
szempontok szerint.”

TESTközel, ME(e)Tdesign kiállítások a De-
sign Hét  keretében • NEW CRAFT diploma-
kiállítások, Péter Pál Galéria • JÓL ÁLL NEKED
A TOLERANCIA pályázat döntőse Mészáros
Lúcia • CAMPUS AT HEIMTEXTIL 2016 • MA-
RIE CLAIRE FASHION DAYS divatbemutatók 
Számos díj az OMDK-n (2011, 2013, 2015) 

GOTTLIEB RÉKA végzett hallgatónk

KORÁBBAN:

KÉZMŰVES szak
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„Már kiskorom óta a tervezés, 
rajzolás és egyéb kreatív megoldások 
érdekeltek. Számomra egyértelmű volt, 
hogy a Metropolitan öltözéktervező 
specializációját választom, máshová 
nem is akartam menni. A legjobban 
a műhely felszereltsége és a légköre 
fogott meg, ami pedig a legtöbbet 
adta, a diáktársaimmal való baráti és 
munkaviszony, és főleg a tanáraimmal, 
technikai segítőkkel való kapcsolat, 
valamint az alkotáshoz megteremtett 
jó környezet.”
BRÁZ NOÉMI végzett hallgatónk

TESTközel, ME(e)Tdesign kiállítások a De-
sign Hét keretében • JÓL ÁLL NEKED A TOLE-
RANCIA pályázat döntőse Mészáros Lúcia 
CAMPUS AT HEIMTEXTIL 2016 • EFU EURO-
PEAN FASHION UNION nemzetközi divat-
pályázat, divatbemutató • MARIE CLAIRE
FASHION DAYS divatbemutató hallgatóink 
munkáiból • LENOVOxELLE DIVATTERVEZŐ 
PÁLYÁZAT nyertes Gottlieb Réka - Zámori Zsófia
közös kollekciója, közönségdíjas Bráz Noémi
VII. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI- ÉS MŰVÉSZET
TUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA 
CRAFT 2. szekció, Könczöl Alexandra I. díj
GOTTLIEB RÉKA: OTDK Pro Arte arany-
érem, GOMBOLD ÚJRA! newcomer kategó-
ria, kiegészítők alkategória, döntős / YOUNG
CREATIVE CHEVROLET 2013 Fashion kategó-
ria nemzeti szint, II. helyezett • NEW CRAFT, 
Péter Pál Galéria frissen végzett hallgatóink
legsikeresebb diplomamunkáit bemutató ki-
állítások • TEDxYouthBudapest TÖKÉLE-
TES KÁOSZ! Fejes Kriszta és Gottlieb Réka
Újjáteremtések című előadása

 kreatív tervezés és kivitelezés
 módszereit sajátíthatod el. Az Új
  kézművesség jegyében speciali-
zációnkon divattervezéssel, öltözék-, ékszer-
és kiegészítő-tervezéssel foglalkozhatsz. 

A textilművészet tradícióira építve felkészültté 
teszünk a divat különböző területein jelentkező 
igények megválaszolására. Egyaránt használ-
hatod a XXI. század technológiai újításait és 
emellett meríthetsz a hagyományos technikák-
ból is. Az új anyagok kikísérletezése mellett 
azokat a szakmai fortélyokat is megismerhe-
ted, amelyekre alapozva tárgyaid egyéni jelleget  
ölthetnek.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
DROPPA JUDIT DLA habil. egyetemi tanár, 
Munkácsy-díjas textilművész

A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

A

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA
alapszak
öltözék- és kiegészítő specializáció
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 lternatív alapanyagok, meglepő 
 kombinációk és formai játékok: 
 az ékszerek világa izgalmas kísér- 
leti terep a tervező számára. 

A kézművességen belül a divat területéhez 
kapcsolható nyitott anyaghasználattal éksze-
rek és öltözékkiegészítő tárgyak készítését, és 
tervezését sajátíthatod el. 

Kibontakoztatjuk esztétikai és konceptuális 
képességeidet, valamint a kézműves  műfajok 
különbségeinek megértésére, gyakorlatára, 
alapanyagainak értő használatára ösztönzünk.
Képessé válsz arra, hogy összehangold a tech-
nológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket sa-
ját alkotói elképzeléseiddel. 

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
VÁGI FLÓRA ékszertervező

A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

A„Azért választottam ezt az irányt, 
mert máshogy mozgatja meg 
az agyamat.  A legkülönfélébb 
anyagokkal dolgozunk, új 
technológiákkal ismerkedünk meg, 
a műfajból adódóan más léptékben 
gondolkozunk, és új problémákat 
kell megoldanunk. Persze eddigi 
tapasztalatainkat is beleépíthetjük 
az ékszerekbe. Textilesként már sok 
különféle anyagot használunk minden 
munkánkhoz, nemcsak a szokott 
szálasanyagokat. Tanáraink arra
buzdítanak minket, hogy kalandozzunk. 
A legvadabb ötleteinket bátran 
valósítsuk meg úgy, hogy ne kössön 
meg a technikai hiányosság. Ha nem 
tudunk fémmel dolgozni: önteni, 
foglalni, forrasztani, akkor pont ezeket 
kell a lehető legkreatívabban kikerülni, 
és így létrehozni funkcionálisan 
működő tárgyakat.” 
ZÁMORI ZSÓFIA végzett hallgatónk

MARIE CLAIRE FASHION DAYS divatbe-
mutató hallgatóink munkáiból • TESTközel, 
ME(e)Tdesign kiállítások a Design Hét ke-
retében • NEW CRAFT, Péter Pál Galéria 
frissen végzett hallgatók legsikeresebb dip-
lomamunkáit bemutató kiállítások • EFU 
EUROPEAN FASHION UNION nemzetközi 
divatpályázat, divatbemutató 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA
alapszak
divatékszer és -kiegészítő 
specializáció
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 specializáció két jelentős textil 
 területet fed le. Magába foglalja
 az anyagtervezés megismerését
és alkalmazását, valamint a kész anyagra
kialakított minták történetét, tulajdonsá-
gait és alkalmazásait.

Megismerkedhetsz a szövött szerkezetekkel, 
anyagokkal és mintákkal, a tradicionális szö-
vési-fonási, nyomási technikákkal, korunk igé-
nyeivel és kihívásaival. Műhelyeinkben mun-
káidat kézi- és számítógépes tervezés után 
a legújabb anyagokkal és technológiákkal 
valósíthatod meg. Megtanulod a különböző 
autonóm és alkalmazott tárgyak létrehozásá-
nak ismérveit és folyamatait, felkészítünk arra, 
hogy anyag- és mintatervezőként megálld                        
a helyed, szakterületeden önálló alkotói mun-
kát folytathass és végzettségeddel önálló 
szakmai kurzusokat vezethess. 

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

A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

A„Az egyetem falain belül, tanáraim 
segítségével ismerkedtem meg egy 
olyan kreatív kézműves technikával, 
mint a szövés. A szövés a szálak 
gondos rendezése, törekvés egyre 
jobb és újabb struktúra megalkotására. 
A színek játékával és a szerkezetek 
kisebb-nagyobb alakításaival terelem 
az egész felé. Kísérletezem, hogy 
mindeközben önmagamból mintát 
véve, végül önmagamhoz jussak el.” 
TAKÁCS GABRIELLA végzett hallgatónk

TESTközel, ME(e)Tdesign, MAKE! progra-
mok a Design Hét keretében • NEW CRAFT,
Péter Pál Galéria frissen végzett hallgatóink
legsikeresebb diplomamunkáit bemutató ki-
állítások • VII. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI- ÉS
MŰVÉSZETTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KON-
FERENCIA CRAFT, Simon Luca, I. díj • LE-
NOVOxELLE DIVATTERVEZŐ PÁLYÁZAT 
nyertese Gottlieb Réka - Zámori Zsófia közös 
kollekciója, közönségdíjas Bráz Noémi • RO-
VITEX HOMEDECO GROUP lakástextilter-
vező pályázatán Tóth Barbara II. helyezést
ért el • VALICSEK ILDIKÓ TÉRELVÁLASZ-
TÓJA a Design Book of The Year-ben és
a TEDxYouth@Budapest konferencián 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA
alapszak
textilművesség specializáció
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SZAKFELELŐS:
EMRESZ ADRIENN DLA

 főiskolai docens, 
okleveles építész,
a Design Intézet 

vezetője

 környezetkultúra belsőépítészeti
 alapképzés. Személyre szabott, gya-
 korlatorientált, sokszínű, aktuális
program.

Olyan szakembereket képzünk, akik önállóan 
vagy alkotótársként kialakítják és berende-
zik épített környezetünk belső tereit és külső 
köztereit. Nálunk megismered az ember és 
környezete kapcsolatának összefüggéseit, va-
lamint a hazai és nemzetközi trendeket, így 
környezettudatos, ökológiai szemlélettel le-
szel képes végezni munkádat. A képzés során 
a hangsúlyt a személyes kapcsolatra, konzul-
tációra helyezzük. 

A gyakorlati alapozó tantárgyak specialitása 
a belső tér-, bútor- és építészeti tervezés, mű-
helyhátterünknek köszönhetően a prototípu-
sokat helyben elkészítheted. Dolgozhatsz épí-
tészeti, belsőépítészeti, bútortervező irodák-
ban, de tanulmányaidat folytathatod művé-
szeti mesterképzéseinken is.

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

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
belsőépítész munkatársként, kivitelezőként, ön-
álló művészként, illetve szakemberek mellett 
szakmai referensként helyezkedhetsz el.

SPECIALIZÁCIÓK: 
környezetprezentáció (enteriőr- és környezet-
tervezés), tárgyprezentáció
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

TOVÁBBTANULÁS:
Építőművész vagy Formatervező művész mes-
terszakunkon folytathatod tanulmányaidat.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Kreatív tervezés; Környezettervezés; Vizuális

A kommunikáció; Rajz-festés; Művészettörténet;
Tér- és formaelemzés; Mintázási-plasztikai isme-
retek; Számítógépes tervmegjelenítés és terve-
zés; Bútortörténet; Designtörténet; Tér, tárgy 
és környezet elemzése; Környezetalakítási és 
tárgyformálási gyakorlatok; Formatervezés; 
Épületszerkezettan

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARNÓTH ÁDÁM okleveles építészmérnök; 
BENEDEK BARNA DLA festőművész; DELI 
ÁGNES DLA habil. Munkácsy-díjas szobrász 
művész; EMRESZ ADRIENN DLA okleveles
építész; HEFKÓ MIHÁLY DLA Ferenczy Noémi-
díjas belsőépítész, Ybl-díjas építőművész;
KISS-GÁL GERGELY építész tervezőművész;
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas
építész-belsőépítész, vezető tervező; IFJ. KOVÁCS
ZOLTÁN építész tervezőművész; LENKEI BALÁZS
DLA formatervező művész; MÁTHÉ KATALIN
PhD; MOLNÁR BEA építész tervezőművész;
MÜLLER KRISZTINA táj- és kertépítész mérnök; 
NÁDAS JÓZSEF világítástechnikai szakmérnök; 
PAVLICS KÁROLY épületgépész, vezető tervező;
PINTÉR MÁRTON építész tervezőművész; 
RADNÓTI TAMÁS belsőépítész; SOM MIKLÓS 
formatervező művész; PINTÉR MÁRTON épí-
tész tervezőművész; Z. HALMÁGYI JUDIT DLA 
Pro Architectura-díjas építész; ZOBOR LÁSZLÓ 
DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész

SZAKMAI PARTNERÜNK:
Európa Design Hungary Zrt., Krüllung Kft., Lau-
rum Kft., Falco Zrt.

KÖRNYEZETKULTÚRA
alapszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Környezettervező szakember

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 420.000 Ft/félév

ANGOL NYELVEN: 420.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás 

“Less is more” MIES VAN DER ROHE 
“Less is a bore” ROBERT VENTURI
“More is more” REM KOOLHAAS
“Yes is more” BJARKE INGELS GROUP (BIG)

„Bár az oktatás fókuszában  
a belsőépítészet áll, az átfogó 
tervezési szemléletnek köszönhetően 
lehetőséget kapunk más művészeti 
ágak tanulmányozására is, mint 
például a formatervezés vagy 
a tájépítészet. A gyakorlati jellegű 
oktatás és a szakok közötti kreatív 
együttműködés eredményeként 
sokféle anyaggal, technikával 
ismerkedhetünk meg, új 
ismeretségekre, kapcsolatokra, 
és ezáltal tágabb spektrumú tudásra 
tehetünk szert. Így olyan szakemberré 
válhatunk, aki az ember és az épített 
környezet közötti kapcsolatot nem 
csak megérti, de azt elemezni és 
a későbbiekben fejleszteni is tudja.”

TESTközel, ME(e)Tdesign kiállítások a De-
sign Hét keretében • BALATONI HEKK '16
METUHACK SÜTÖD-E projekt a Hello Wood
összegyetemi építészfesztiválján • CONST-
RUMA 2015 a Magyar Építész Kamara kiállí-
tási pavilonját hallgatóink tervezték • VII.
OMDK Design, Jankovics Petra, I. díj • BETON
WORKSHOP CONCREAD projekt • FRESH
DESIGN nemzetközi kiállítás és workshop
MEDIAWAVE OCCUPY ERŐDFOGLALÓ pro-
jekt • SZÖVETSÉG’39 BET’ON workshopon
való részvétel

FEHÉR ANNA végzett hallgatónk
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 média designerek a 21. század
 reneszánsz emberei. Az ő felada-
 tuk, hogy az állandósult technikai 
forradalom korszakában ne csak kövessék 
a fejlődést, hanem művészi érzékenység-
gel formálják is azt: emberi léptékűvé 
tegyék számunkra az új, digitális világot 
a világhálótól a filmes utómunkán át a já-
tékfejlesztésig.

A legmodernebb eszközök használatával fel-
készítünk a média designer munka minden te-
rületére, legyen szó vizuális effektek kifejlesz-
téséről vagy akár egy 3D-s tér megalkotásáról. 

A képzés során a szakma három pillérével 
ismerkedhetsz meg:
KREATIVITÁS
Az első év a képzőművészeti gondolkodás-
mód, a vizuális logika és a kompozíciós is-
meretek kialakításáról, de mindenekfelett az 
egyéni kreatív készségek feltárásáról szól.
TECHNIKA
A második év fókuszában a technikai tudá-
sod elmélyítése, az eszköz- és szoftverismeret 
áll, elsősorban a 2D és 3D tervezés, valamint        
az interaktív alkalmazások tekintetében.
KARRIER 
A harmadik évben komplex feladatokat, kre-
atív projekteket tervezhetsz és kivitelezhetsz,
és már éles helyzetben, a kreatív ipar valós 
szereplőivel együttműködésben készülhetsz 
diplomás pályafutásodra.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a filmes digi-
tális utómunka, a VFX (visual effects) iránt, meg-
ismerkednél a UX (user experience) designnal,
a fényfestéssel, a játékfejlesztéssel, a virtuális
valóság alkalmazások készítésével, média-
installációkkal, a zenei informatikával, adatvi-
zualizációval, kreatív vagy, fejlett vizuális,
technikai és kritikai érzékkel rendelkezel, van-
nak számítógépes ismereteid vagy képességet 
érzel magadban ezek elsajátítására.

A SPECIALIZÁCIÓK: 
média design, média kommunikáció (tervezett)
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. 

FŐBB TANTÁRGYAK:
Vizuális stúdiumok; Kísérleti zenei labor; Gene-
ratív művészet; Vizuális programnyelvek; Tipo-
gráfia; Új média kritikai stúdiumok; Új techno-
lógiák pszichológiai vonatkozásai; Intelligens
audiovizuális környezettervezés; Installatív mé-
diaművészetek; Média labor (2D/3D technikák)

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BILJARSZKI MAXIM médiaművész; BORDÁCS 
ANDREA PhD Németh Lajos-díjas művészettör-
ténész, esztéta; BORDOS LÁSZLÓ ZSOLT 3D 
képzőművész; DEME DÁNIEL UX designer; 
GÁSPÁR BALÁZS multimédia-fejlesztő; GALLUSZ 
GYÖNGYI Munkácsy-díjas grafikusművész; 
HARSÁNYI RÉKA média designer; HORN ÁDÁM
UX designer; JÚLIUS GYULA DLA Munkácsy-
díjas képzőművész; KERESTES SZABOLCS hang-
művész; KOZMA DÁVID grafikus, játéktervező;
KOVÁCS BALÁZS PhD hangművész; KOVÁCS
IVÓ 3D képzőművész; KOVÁCS ZOLTÁN építész,
látványtervező; KUNSZT GÁBOR programozó;
LISZKA TAMÁS médiaművész, filmproducer;
NIKÁZY GUSZTÁV, grafikus, webtervező; 
STERK BARBARA művészet és technológia ku-
tató; SZABÓ LEVENTE grafikus; SZABÓ ATTILA 
DLA médiaművész; SZACSVA Y PÁL DLA habil. 
médiaművész; VICSEK VIKTOR képzőművész

SZAKMAI PARTNEREINK:
MTVA, Nemzeti Filharmonikusok, Umbrella 
stúdió, VJ Centrum Budapest, Why Partners

MÉDIA DESIGN
alapszak

SZAKFELELŐS:
SZACSVA Y PÁL 

DLA habil.
főiskolai docens, 

médiaművész 

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Média designer

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 450.000 Ft/félév 

ANGOL NYELVEN: 450.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

„Nem nekünk kell a média üzenetét 
továbbítani, hanem a médiát kell 
rávenni arra, hogy a mi üzenetünket 
továbbítsa.”
SZACSVA Y PÁL DLA habil. 

„Itt mindenki segít a másiknak, 
baráti közösséget alkotva, amelyben 
támogatjuk, inspiráljuk egymást 
egyéni látásmódjainkkal.  A jövőben 
mozgóképes látványvilág és vizuális 
effektek készítésével szeretnék 
foglalkozni, így a szak a kreativitás 
végtelen tengere számomra, ahol
mindenki meg tudja találni a számára
legkifejezőbb eszközt, hogy 
megvalósíthassa ötleteit.”

FUTUROSCOPE Média design Diploma 2016
a Toldi Moziban • METU + MARIONETT ve-
títés • VII. OMDK Intermédia, Balázs Gábor,
I. díj; Biljarszki Maxim, különdíj • MADÁCH
RETRO Kertész Éva és Tóth Ádám projektje
a Petőfi Irodalmi Múzeumban • 10. JAME-
SON CINEFEST NEMZETKÖZI FILMFESZTI-
VÁL • TEDxYouthBudapest Tóth Lambert
előadása • ORSZÁGOS RÁDIÓ- ÉS TELE-
VÍZIÓTÖRTÉNETI MÚZEUM új interaktív
kiállításának létrehozása 

MATEIDESZ DÁNIEL végzett hallgatónk
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SZAKFELELŐS:
ROZGONYI ÁDÁM DLA 
habil. egyetemi docens, 

filmrendező, 
forgatókönyvíró

 televíziózás világszerte új formá-
 tumokkal, új eszközökkel gazda-
 godott, miközben továbbra is 
hódítanak a hagyományos műfajok és ki-
fejezési formák. 

Szakunkon megismertetjük hallgatóinkat a te-
levíziózás alapjaival, a kamera előtti (szerkesz-
tői, riporteri, műsorvezetői) tevékenységgel,  
a kamera, a hangrögzítő berendezések keze-
lésével, az utómunkával (az elektronikus vá-
gással, hang-utómunkával), valamint az adás-
rendezői szakma alapismereteivel (a tv-stúdiók, 
a közvetítőkocsi működésével). A három éves
képzés végére komplex alapfokú tudással ren-
delkezel, mestereiddel közösen megkeressük 
és fejlesztjük azokat a tartalmakat és formákat,
amelyben leginkább otthon érzed magad. 
Célunk, hogy egy-egy szakterületen szerzett 
alaposabb ismereteiddel nagyobb esélyed le-
gyen elhelyezkedni.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a televíziózás 
világa iránt, kreatív gondolkodású vagy, meg-
van benned a hír- és témaérzékenység, a kriti-
kai attitűd, képes vagy önállóan és csapatban 
egyaránt dolgozni, jó kommunikációs képes-
ségekkel rendelkezel.

SPECIALIZÁCIÓK:
elektronikus vágó, adásrendező, szerkesztő-
riporter, kameraman
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
televíziós műsorkészítőként, műsorszerkesztő-
ként, műsorvezetőként, szerkesztő-riporterként,
adásrendezőként, dramaturgként, operatőr-
ként, vágóként, tudósítóként helyezkedhetsz el.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Médiaelemzés és gyakorlat; Mozgóképelemzés;
Mozgóképtörténet; Operatőr-vágó gyakorlat; 
Rendező-dramaturg gyakorlat; Szerkesztő-
műsorvezető gyakorlat; Televíziós gyakorlati 
ismeretek; Televíziós műsorkészítési technikák

A TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas TV- és filmren-
dező, forgatókönyvíró; BÁRON GYÖRGY DLA 
Balázs Béla- és Táncsics Mihály-díjas filmesztéta,
szerkesztő; BEREMÉNYI GÉZA Kossuth-, Balázs 
Béla- és József Attila-díjas író, forgatókönyvíró,
filmrendező; BORN ÁDÁM DLA Balázs Béla-díjas, 
Pulitzer-emlékdíjas rendező; CSUKÁS SÁNDOR
Balázs Béla-díjas operatőr; BREITNER TAMÁS 
vágó; DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és
jelmeztervező; FODOR IMRE dramaturg, produ-
cer; GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas filmrende-
ző, író; GEREVICH ANDRÁS író, dramaturg; HADAS
KRISZTA televíziós szerkesztő-riporter, producer;
HERCZEG LÁSZLÓ zenei szerkesztő; KEPES
ANDRÁS DLA habil. Táncsics Mihály- és Príma-
díjas, Pulitzer-emlékdíjas író, televíziós műsor-
készítő; KISS ÉVA beszédtechnika tanár; KONCZ
GABRIELLA Balázs Béla-díjas vágó; KRAJCSOVITS
ISTVÁN hangmérnök; MIKLÓS MARI HSE Balázs
Béla-díjas vágó; MOLNÁR GYÖRGY DLA  habil.
Balázs Béla-díjas rendező, Érdemes Művész; 
ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. filmrendező, for-
gatókönyvíró; SIMON ANDRÁS Prima-díjas
újságíró, televíziós szerkesztő-műsorvezető;
SZILY NÓRA újságíró, televíziós műsorvezető;
TÓTH ZSOLT Balázs Béla-díjas filmoperatőr;
VARGA ANNA PhD filmesztéta; VEISZER
ALINDA televíziós szerkesztő-riporter

SZAKMAI PARTNEREINK:
ATV, Átrium Film-Színház, MAFILM, Magyar 
Filmlaboratórium, Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet (MANDA), Origo Film 
Studio, Pesti Magyar Színház, Schwindl Kft., 
Ufa Magyarország, Visionteam L.O. Filmtech-
nikai Szolgáltató Kft.

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ
alapszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Televíziós műsorkészítő

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 550.000 Ft/félév

LEVELEZŐ: 430.000 Ft/félév

„A mozgókép - legyen az dokumentum 
vagy fikció, nézzük moziban, 
tévéképernyőn vagy épp interneten 
-elvben bölcsebbé és szabadabbá 
tehetne, ehelyett maga is
megfejthetetlen labirintus. Egyszerre 
varázseszköze a megismerésnek és 
a megtévesztésnek…Önismeretünk - 
legyen szó magánéletről, politikáról, 
múltról vagy jövőről, életről, halálról, 
szerelemről - katasztrofálisan rossz 
hatásfokkal működik. Nem csoda: 
tükör által, homályosan látunk. 
Utánunk a képözön: nézzünk bele 
a képernyő kellős közepébe.”
SCHUBERT GUSZTÁV: KÉPELTÉRÍTŐK

„Azért választottam a Televíziós 
műsorkészítő szakot, mert érdekelt 
az a misztikus világ, amely ugyan 
mindennapjaink szerves része, ám mégis 
kevesen ismerik igazán. Ez a dolog 
maga a televíziózás, mely a valóság és 
az illúziók furcsa elegye, egy különös 
dimenzió, ahol bármi megtörténhet, 
ahol nincs lehetetlen. Úgy érzem, 
kezdek belátni a függöny mögé, 
melyben tanáraink, előadóink –
a szakma ismert és elismert, gyakorló 
szakemberei  vannak  segítségemre. 
Remélem, hamarosan én is része 
leszek mindannak, ami a függöny 
mögött zajlik.”
BÁNSZKI KRISTÓF végzett hallgatónk
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 tervezőgrafika a design leginno-
 vatívabb ága az asztali kiad-
 ványtervezés (DTP) korszaka óta, 
produktumaival az élet minden területén 
találkozunk az offline és az online médiá-
ban egyaránt, az utcai plakáttól a médiafe-
lületek grafikai, tipográfiai megoldásáig. 

Az egyéni képességek kiteljesítésére alapozunk, 
segítünk megtalálni saját hangodat, stílusodat.
Ennek érdekében végigvezetünk a terv és a kész
grafika közötti munkafolyamatokon, így átfogó
képet kapsz arról, hogyan jut el egy ötlet a meg-
valósulásig. Arra ösztönzünk, hogy elkötelezett
legyél az innovatív, esztétikus, okos grafika és
tipográfia mellett. Célunk az ösztönös intuíció,
a kreativitásod tudatos mederbe terelése, hogy
megtanulj mind önállóan, mind közösségben, 
csapatban dolgozni, gondolkodni, ami elen-
gedhetetlen lesz szakmád gyakorlása során.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődsz a grafika külön-
böző területei iránt, kreatív és sikerorientált vagy, 
jó vizuális érzékkel rendelkezel, megfelelő ma-
nuális képességgel és rajztudással bírsz, ismered 
az alapvető számítógépes grafikai programokat.

SPECIALIZÁCIÓK:
tervezőgrafika, interaktív grafikai tervezés 
(tervezett)
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.  

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
önálló művészként mint tervezőgrafikus, illuszt-
rátor, grafikusművész; grafikai stúdiókban, 
kreatív ügynökségeknél mint Art Director, ter-
vezőgrafikus; online és print médiában mint 
illusztrátor, képszerkesztő, tördelőszerkesztő, 
webdesigner helyezkedhetsz el.

TOVÁBBTANULÁS: 
Tervezőgrafika mesterszakunkon folytathatod 
tanulmányaidat.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Kreatív vizuális stúdiumok; Klasszikus művészeti ta-
nulmányok; Grafikai tervezési stúdiumok; Grafikai

A

TERVEZŐGRAFIKA
alapszak

SZAKVEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA

 főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 

a Grafika Intézet 
vezetője

SZAKFELELŐS:
TEPES FERENC

főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
tervezőgrafikus 

művész

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Tervezőgrafikus

KÉPZÉSI IDŐ: 6 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 450.000 Ft/félév

ANGOL NYELVEN: 450.000 Ft/félév
+ 200.000 Ft/félév idegennyelvi hozzájárulás

„Életszerűség, rugalmasság, egyensúly 
a funkcionális dizájn és a művészi 
identitás között. Erre alapozzuk 
képzéseinket.”
JÚLIUS GYULA DLA 

„A szak és a művészeti campus 
legvonzóbb tulajdonsága az oldott 
légkör, amely nagyban hozzájárul 
a diákok tudásának és kreativitásának 
fejlődéséhez. Azért választottam ezt 
a szakot, mert ezen a területen 
kivételesen sokszínű és ötletes 
feladatok elé állítanak minket. 
Azoknak ajánlanám az iskolát, 
akik kísérletező kedvűek és 
fontosnak tartják a kreativitást.”  

BRAND/PACK kiállítás • ARTplacc kiállítás 
A38XMET plakát /Tiger Lillies: Mais Ahmad;
sóley: Alba Jorge Cardona • PACKAGING OF
THE WORLD: Paszternák Zsófi és Németh
Krisztina a válogatásban • BETŰ-KÉP kiállítás
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban •  VII. 
OMDK Képgrafika, Puskás Marcell I. díj, Pro Arte 
aranyérem / Képgrafika, Kosztándi Orsolya, 
I. díj; Zsidek Barbara, III. díj • 14. ARC KIÁLLÍ- 
TÁS Faniszló Ádám különdíjas

SZABÓ KRISTÓF végzett hallgatónk

technológiák, Tipográfiai stúdiumok; Papír- és cso-
magolóipari ismeretek; Vizuális kommunikáció és 
tervezőgrafika történet; Grafikai tervezéselmélet 
és módszertan; Csomagolástervezés; Kalligráfia; 
Képregény; Web- é s 3D grafika; Művészettörténet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus; BORSA ALÍZ
tervezőgrafikus; DUCKI KRZYSZTOF Ferenczy 
Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafi-
kusművész; DROZSNYIK DÁVID tervezőgrafi-
kus művész; EPERJESI ÁGNES DLA képzőmű-
vész; ÉNEKES FERENC számítástechnikus; GÁBOR
ENIKŐ képzőművész, fotográfus; GÁBOR IMRE
Munkácsy-díjas grafikusművész; GÁL KRISZTIÁN
tervezőgrafikus művész; GALLUSZ GYÖNGYI 
DLA Munkácsy-díjas grafikusművész; GOSZTOM
ANDRÁS tervezőgrafikus; KOROKNAI ZSOLT 
DLA tervezőgrafikus Munkácsy-díjas képzőmű-
vész; KÓTHAY GÁBOR Munkácsy-díjas, Arany-
rajzszög életműdíjas tervezőgrafikus, betűter-
vező; LABANCZ ISTVÁN tervezőgrafikus művész;
MACZÓ PÉTER DLA tervezőgrafikus, tipográfus;
NAGY CSABA Munkácsy-díjas képzőművész; 
NIKÁZY GUSZTÁV grafikus; OROSZY ANNA gra-
fikusművész; ÖRDÖGH LÁSZLÓ tervezőgrafikus-
művész; PAPP ÁDÁM grafikus; RÁCMOLNÁR
SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas grafikusművész;
TÓTH ANDREJ Aranyrajzszög-díjas tervezőgra-
fikus művész; TÓTH YOKA ZSOLT Ferenczy
Noémi-díjas grafikusművész

SZAKMAI PARTNEREINK: 
Lengyel Intézet, Eurojet Kft., Szépművészeti Mú-
zeum, Fővárosi Állat- és Növénykert, Vasco 
Hungary Kft., Goccopro
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TERVEZŐGRAFIKA
alapszak specializációk

interaktív grafikai tervezés 
(tervezett)

Ezen a specializáción a hagyományos ter-
vezőgrafikai felületek mellett a digitális 
kor új elektronikus lehetőségeire épülő 
eszközökön megjelenő grafikai designra 
fókuszálunk.

Ha a számítógépes programok, a reszponzív 
webdesign, a médiagrafika, az interaktív moz-
gó grafika és tipográfia, az applikáció tervezés, 
az UI és UX design, a digitális magazin terve-
zés, az elektronikus könyvtervezés, a 3D-s 
tervezés, a generatív design érdekel a terve-
zőgrafikán belül, ezt a specializációt válaszd! 

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.

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

A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

tervezőgrafika

Ezen a specializáción a tervezőgrafika 
minden felületén életszerű feladatokon 
keresztül találhatod meg saját egyéni 
hangodat, melyet későbbi tervezői, alko-
tói munkádban tudsz majd kamatoztani.

Válaszd ezt a specializációt, hogy a legszéle-
sebb skálán szerezz a gyakorlatban is használ-
ható ismereteket a Graphic Design hagyomá-
nyos felületein és az új média területén is.

Felkészítünk a pályádra, hogy minél hatásosab-
ban tudj vizuálisan kommunikálni a tervező-
grafika nyelvén. A logo-, piktogram-, arculat-, 
csomagolás-, illusztáció, képregény, könyv-, 
plakát- és webtervezést; a brandépítést, arcu-
lattervezést; az infografikát és az infódizájnt 
az adott terület legkíválóbb szakembereitől, 
alkotó művészektől, designerektől sajátítha-
tod el az alapképzésben.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
TEPES FERENC főiskolai docens, Munkácsy-díjas 
tervezőgrafikus művész, szakfelelős 
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SZAKFELELŐS:
KISS MELINDA DLA

 főiskolai docens, 
animációs 

tervezőművész,
a Média Intézet 

vezetője

esterszakunkon egy már éret-
tebb alkotói gondolkodás és 
biztosabb technikai tudás bir-

tokában lehetőséged nyílik arra, hogy 
sokkal inkább a gondolati tartalomra és  
a stílusbeli finomságokra koncentrálj.

Az animációs filmnyelv haladó szintjére lépve 
árnyaltabb műfaji kihívásoknak tudsz majd 
eleget tenni, nagyobb hangsúlyt helyezve 
a rendezői és kreatív tervezői attitűdre. Ezzel 
egyidőben technikai tudásodat is elmélyíthe-
ted és kidolgozhatod azokat az egyedi megol-
dásokat, amelyek leginkább alkalmasak gon-
dolataid vizuális és hangi megfogalmazására.
Egyetemünkön a legváltozatosabb művészeti 
területek mesterképzései vannak jelen, melyek 
inspiratív alkotói hátteret biztosítanak. Szak-
mai partnereinknek köszönhetően valós hely-
zetekben is kipróbálhatod magad, felkészülve 
a kreatív ipar kihívásaira.

GYERE HOZZÁNK, ha úgy érzed, hogy az ani-
máció a leginkább hozzád illő kifejezési for-
ma. Akkor is várunk, ha korábban más vizu-
ális művészeti területen tanultál, hiszen eddig 
megszerzett tudásoddal és kellő szorgalom-
mal meg fogod találni a kapcsolódási pontot 
az animáció sokszínű műfajához.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK: 
biztonsággal valósíthatod meg egyéni alkotói 
elképzeléseidet és vezető munkatársa lehetsz 
animációs, grafikai és reklámstúdióknak, krea-
tív csapatoknak, irányíthatsz összetett projek-
teket, komplex szakmai folyamatokat.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Alkotói animációs tervezés; Digitális tervezés; 
Integrált tervezés; Műfajelmélet; Forgató-
könyvírás-dramaturgia; Hangdesign; Vágás; 
Gyártási és produceri ismeretek; Forgalma-
zás; Szerzői jog; Vállalkozásindítási ismeretek

M TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BACSÓ ZOLTÁN Balázs Béla-díjas animációsfilm-
operatőr; BARKÓCZI JANKA filmesztéta, produk-
ciómenedzser; CSÁKI LÁSZLÓ Balázs Béla-díjas
filmrendező; GAUDER ÁRON Balázs Béla-díjas ani-
mációsfilm-rendező; HOLLÓ-LELESZI KRISZTINA
gyártásvezető, produkciómenedzser; KISS MELINDA
DLA animációs tervezőművész; MARINOV GÁBOR
digitális tervezőművész; M TÓTH ÉVA DLA 
Balázs Béla-díjas animációsfilm-rendező; MUHI
KLÁRA dr. filmesztéta, dramaturg; SELJÁN MÁRK
DLA 3D tervezőművész; SIKUR MIHÁLY animáci-
ósfilm-rendező; SZALAY ZOLTÁN 3D animátor;
SZIGETVÁRI ANDREA DLA zeneszerző, hang-
mérnök; ULRICH GÁBOR Balázs Béla-díjas 
animációsfilm-rendező; VARGA ZOLTÁN PhD 
animációsfilm-történész; VARSÁNYI FERENC  
animációsfilm-rendező

SZAKMAI PARTNEREINK:   
Focus-Fox Stúdió Kft., Umbrella Stúdió, Ludwig
Múzeum, Magyar Filmművészek Szövetsége,
Magyar Filmlabor, Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézet (MaNDA), Magyar
Rajzfilm Kft., Szolnoki Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Filmszemle, Uránia Nemzeti Filmszín-
ház, Átrium Film-Színház, MÜSZI, Cinemon 
Stúdió, Libri Kiadó, Országos Rajzfilmünnep

ANIMÁCIÓ  
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles animációs tervezőművész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK ÉS DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott, 
költségtérítéses: 520.000 Ft/félév

„Amikor az első lépéseket megtesszük 
az animáció műfajában, általában nem is 
sejtjük, hogy mekkora kalandba vágunk. 
Ahogy egyre jobban belemerülünk, 
úgy fedezzük fel az igazi mélységeit, 
és döbbenünk rá arra, hogy a végtelen 
lehetőségek területén járunk.“

KISS MELINDA DLA

„Jól választottam, mivel itt megtaláltam 
önmagamat és az eszközt, amivel 
kifejezhetem a gondolataimat.” 

SZAKÁLY RÉKA végzett hallgatónk

ANIMASCOPE mustra az elmúlt tanév diplo-
mafilmjeiből és évközi gyakorlataiból az Átri-
um Film-Színházban • KÖNYV-BE-AVATÁS 
az Országos Könyvtári Napok keretében ani- 
mációsaink könyvtrailerei a Fővárosi Szabó  
Ervin Könyvtár programjában • ART DIPLO-
MA DÍJ Rödönyi Csilla • SHARE POINT 11 
MADE BY NATURE Kovács Mihály Gergely  
interaktív prezentációja a Trafóban • METU+ 
MARIONETT vetítés
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 kitágított design fogalom, mint
  kreatív megoldások tárháza már 
 nélkülözhetetlen a globális gaz-
dasági szférában. 

A nonprofit szereplők és az egyre szélesedő 
vállalkozási formák termékstruktúrájuk kiala-
kítása, piaci menedzselésük, nemzetközi kap-
csolataik kiépítése ezért olyan szakembereket 
igényel, akik tájékozottak a kortárs design- és 
művészeti szcéna trendjeiben, emellett felké-
szültek e gazdasági szervezetek egyszemélyes 
irányítására, vagy alkalmasak egy menedzser-
csapat tagjaként végzendő feladatok ellátására. 
Erre a szintetizáló tevékenységre, a vállalko-
zások szellemi-gazdasági működtetésére, in-
tézményi hálózatuk, illetve jellegzetességeik  
ismeretére készítünk fel. 
A szak egyik legfontosabb jellemzője a befo-
gadói nyitottság és az interdiszciplinaritás.

GYERE HOZZÁNK, ha kedvet érzel a vállalko-
zások kulturális menedzseri feladatainak ellá-
tására. Korábbi tanulmányaid során szerzett 
ismereteidet szívesen bővítenéd piaci, üzleti és 
marketing-ismeretekkel, a menedzseri munka 
gyakorlatához (kiállításrendezés, műkereske-
delem, vállalatirányítás, szponzori tevékenység)
fontos tapasztalatokkal és készségekkel. Ha 
képes vagy önálló kezdeményezésre, vállalko-
zókedvvel, szervezőkészséggel, beszédben és 
írásban is jó stílussal rendelkezel. Éppen úgy szá-
mítunk a design- és művészeti szakokon vég-
zettekre, mint a design- és művészet-elmélet,
a szabad bölcsészet területéről érkezőkre.
Azok számára is elérhető a képzés, akik köz-
gazdasági, műszaki vagy más végzettséget
szereztek, ugyanakkor nyitottak a kulturális vál-
lalkozások, kreatív iparágak menedzselése iránt.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
design- és művészeti stúdiókban, galériákban, 
antikvitás kereskedésekben, múzeumokban, kul-
turális intézményekben vezetőként, kurátor-
ként, menedzserként, művészeti szakértőként,

A vállalkozások PR- és művészeti tanácsadója-
ként helyezkedhetsz el. 

SPECIALIZÁCIÓ:
kortárs design- és művészetmenedzsment, 
múzeumi menedzsment 
A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Vállalkozási ismeretek; Kisvállalkozások pénz-
ügyei; Szerzői jog; Kulturális menedzsment; 
Piackutatás; Design- és művészetstratégiák; 
Digitális marketing; 21. századi művészet; 21. 
századi design; Mai műkereskedelem; Kurátori
ismeretek; Szerkesztői ismeretek

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
Dr. BÁN ANDRÁS PhD művészettörténész, a Mű-
csarnok vezető kurátora; BARABÁS MÁRTON
DLA Munkácsy-díjas képzőművész; BENCSIK
BARNABÁS művészettörténész; BÉRCZINÉ Dr.
JUHOS JÚLIA közgazdász; Dr. GULYÁS PÉTER
PhD filozófiatörténész; Dr. KRASZTEV PÉTER
CSc kultúrantropológus; Dr. MURAI ANDRÁS
PhD médiakutató; Dr. ERDEINÉ KÉSMÁRKI-
GALLY SZILVIA PhD okleveles közgazdász;
PÖRCZI ZSUZSANNA főiskolai docens; Dr. habil.
SLÉZIA JÓZSEF PhD művészettörténész; TŰZKŐ 
PÉTER művelődéstörténész, a BÁV Műkereske-
delemi üzletágvezetője; UHL GABRIELLA PhD
művészettörténész; Dr. habil. VALUCH TIBOR
DSc történész, szociológus, az MTA doktora;
VINCZE MIKLÓS építész, formatervező

SZAKMAI PARTNERÜNK:
Designtrend Kiadó

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT  
mesterszak

SZAKFELELŐS:
UHL GABRIELLA PhD 

művészettörténész, 
egyetemi docens

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles design- és művészetmenedzser

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott,
költségtérítéses: 380.000 Ft/félév
LEVELEZŐ: államilag támogatott,
költségtérítéses: 380.000 Ft/félév

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi 
világunkat és környezetünket 
humanizálni – szép és nemes feladat. 
De legalább ilyen fontos és még talán 
annál is nehezebb azokat 
a körülményeket megteremteni, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
a műtermekben, műhelyekben születő 
értékek eljussanak azokhoz, akiknek 
az alkotók munkáikat szánták. 
Nem kevés találékonyságot és 
kreativitást igénylő tevékenység ez, 
amelynek a jövőben egyre nő 
a jelentősége.”
DR. HABIL. VADAS JÓZSEF 
professor emeritus Munkácsy-díjas művészeti 
író, művészettörténész

„A Metropolitanen töltött szakmai 
gyakorlatom alatt határoztam úgy, hogy 
jelentkezem Design- és művészet-
menedzsment mesterszakra, és emellett 
ekkor döntöttem el: a későbbiekben 
az az ember szeretnék lenni, aki hidat 
képez a művész, a piac és a szakma 
között. Fontosnak tartom az olyan 
emberek szerepét a művészeti piacon, 
akik felkarolják, támogatják és 
hozzáértésükkel, tudásukkal segítik 
az alkotók, formatervezők munkáját.”
KÁLDI BERNADETT végzett hallgatónk
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 múzeum ma már nem csupán
 műtárgyak megőrzésére és tudo-
 mányos feldolgozására hivatott
intézmény. Legkülönfélébb rendezvényei-
vel, szakmai és ismeretterjesztő előadások-
tól kezdve a gyerekfoglalkozásokon át 
a széles kört vonzó kiállításokig - számos
kulturális programot szolgáltat az érdek-
lődő publikum számára. 

A múzeumok szakmai stábjában a muzeoló-
gusok, restaurátorok mellett a művészetekben 
is jártas kulturális menedzserekre van szükség,
akik képesek egy kiállítás, rendezvény, illetve 
az azokhoz kapcsolódó kommunikációs, mar-
keting, közönségkapcsolati, oktatási feladatok 
megszervezésére, menedzselésére. Specializá-
ciónk ilyen típusú szakemberek képzésére vál-
lalkozik a Szépművészeti Múzeum - Magyar 
Nemzeti Galériával közösen. Törekvésünk, hogy
megismerkedj a tág értelemben vett vizuális 
művészetek és gyarapodó közönsége közötti
múzeumi közvetítés nemzetközi szintéren sike-
resen alkalmazott intézményes formáival. 

GYERE HOZZÁNK, ha kedvet érzel magán- és 
közgyűjtemények, állandó kiállítások, múzeu-
mok kulturális menedzseri feladatainak ellátá-
sára. Ha ismereteidet szívesen bővítenéd piaci,
üzleti és marketingismeretekkel, a menedzseri
munka gyakorlatához fontos tapasztalatok és
készségek mellett a kortárs múzeumi gyakor-
lat speciális tudnivalóival. Ha képes vagy önálló
kezdeményezésre, vállalkozókedvvel, szervező-
készséggel, beszédben és írásban is jó stílussal
rendelkezel. Éppen úgy számítunk a művészeti
szakokon végzettekre, mint a szabad bölcsé-
szet különféle területéről érkezőkre. Azok szá-
mára is elérhető a képzés, akik közgazdasági,
jogi, műszaki végzettséget szereztek, ugyanak-
kor nyitottak a klasszikus és a jelenkori kultu-
rális művészeti jelenségek közvetítéséhez szük-
séges menedzseri tevékenység iránt.

A MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
galériákban, kulturális intézményekben, mú-
zeumokban  menedzserként, tanácsadó szak-
értőként, vagy a kulturális menedzsmentért 
felelős egység vezetőjeként helyezkedhetsz el.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Vállalkozási alapismeretek; Szerzői jog; Kultu-
rális menedzsment; Bevezetés a muzeológiá-
ba: Kiállításszervezés; Múzeumépítés, Múze-
umi kommunikáció; Digitális marketing; 21. 
századi művészet; 21. századi design; Mai 
műkereskedelem; Kiadói és szerkesztői isme-
retek; Kurátori ismeretek; Örökségvédelem; 
Műtárgyvédelem, restaurálás

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
BARABÁS MÁRTON DLA Munkácsy-díjas kép-
zőművész; Dr. BELLÁK GÁBOR PhD művészet-
történész; BENCSIK BARNABÁS művészettör-
ténész; BÉRCZINÉ Dr. JUHOS JÚLIANNA PHD 
közgazdász; BIRKÁS ÉVA művészetpedagógus;
Dr. GULYÁS PÉTER PhD filozófiatörténész; Dr. 
KRASZTEV PÉTER CSc kultúrantropológus; 
LÁSZLÓ ZSÓFIA művészettörténész, művészet-
pedagógus; Dr. MURAI ANDRÁS PhD médiaku-
tató; Dr. ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY SZILVIA PhD 
okleveles közgazdász; Dr. PETRÁNYI ZSOLT PhD 
művészettörténész; Dr. habil. SLÉZIA JÓZSEF
PhD művészettörténész; TŰZKŐ PÉTER műve-
lődéstörténész, a BÁV Műkereskedelemi Üzlet-
ágvezetője; UHL GABRIELLA PhD művészet-
történész; ÚJVÁRI PÉTER művészettörténész; 
DR. ZWICKL ANDRÁS PhD főmúzeológus

SZAKMAI PARTNERÜNK:
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti 
Galéria

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
Dr. BELLÁK GÁBOR PhD művészettörténész, 
a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria 
főmuzeológusa
A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

„Évtizedek óta múzeumban dolgozó 
művészettörténészként egyre inkább 
az a kérdés izgat, hogy van-e jövője 
a régi mestereknek? A válasz pedig 
a múzeumi munka minőségében 
rejlik. Olyan szakemberek képzésében, 
akik értenek a művészetekhez is, de 
tisztában vannak a múzeum egyre 
bővülő és megújuló feladataival is. 
A modern kommunikációs 
technikákkal, a kulturális környezettel,
a jogi szabályokkal és az új látogatói 
szokásokkal. Mi, itt a Magyar Nemzeti
Galériában és a Szépművészeti 
Múzeumban hatalmas tapasztalatokra
tettünk szert ebben, de az új múzeumi 
tervek és az egész magyar muzeológia 
megújulásából fakadó követelmények 
újfajta szakembereket is igényelnek. 
Az igazi célunk, hogy ne csak 
a kiállításainkban, kiadványainkban, 
hanem e speciális szakemberek 
képzésében is mi legyünk a legjobbak.”
DR. BELLÁK GÁBOR PHD, a specializáció 
vezetője, a Szépművészeti Múzeum -
Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT  
alapszak
múzeumi menedzsment specializáció
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SZAKFELELŐS:
DROPPA JUDIT DLA 

habil. egyetemi tanár, 
Munkácsy-díjas 

textilművész

 divat- és textiltervezés a kreatív 
 ipar egyik fontos területe. Krea-
 tív tervezés révén hoz létre olyan
tervet, terméket, alkotást, amelyben a szel-
lemi tartalom válik dominánssá és érték-
teremtővé. 

A képzés célja az alkotói egyéniség fejlesztése
a kreativitásra építve, mert az egyéni hang 
megtalálása alap egy sikeres divat- és textil-
tervezőnél. A Metropolitan sokszínű művé-
szeti képzése kiváló hátteret biztosít ehhez. 
Meggyőződésünk, hogy szükség van olyan al-
kotóművészi gondolkodással rendelkező ter-
vezőkre, akik értelmezni tudják a szakterület 
kihívásait és azokra innovatív módon kreatív 
válaszokat tudnak adni. Törekszünk rá, hogy 
tudatos tervezővé, alkotóvá válj, és felkészült-
séged révén képes legyél nemzetközi közeg-
ben tevékenykedni.

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődéssel fordulsz
a divat- és a kortárs textil felé, ha önállóan és
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, divat-
ékszer a divatlátványig
TEXTILTERVEZÉS - szövött, nyomott textil, minta-
tervezés, textil objekt az experimentális textilig
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
divat- és textilstúdiókban, hazai és nemzet-
közi márkaképviseleteknél, egyéni vállalkozás-
ban, önálló alkotóművészként.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Divat műtermi gyakorlatok; Divattervezés és ku-
tatás; Textil műtermi gyakorlatok; Textiltervezés

 

A és kutatás; Iparművészet történet; Esztétika; 
Kortárs design; Speciális tervezés; Testképek 
(ornamentika); Integrált tervezés; Vállalkozási 
ismeretek; Fenntartható társadalom és kultúra

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARANYOSI ZSUZSANNA egyetemi docens, tex-
tilművész; BALVIN NÁNDOR formatervező;  
BARÁTH HAJNAL DLA habil. Ferenczy Noémi-
díjas  textilművész; T. DOROMBY MÁRIA Fe-
renczy Noémi-díjas textilművész; FIATH HENI
designteoretikus; HEGEDŰS ANDREA textil-
tervező iparművész; JUHÁSZ NÓRA textil-
művész; KONSÁNSZKY DÓRA divattervező
művész; KOVÁCS ADÉL divattervező; PAULI
ANNA habil. Munkácsy Mihály-díjas textilmű-
vész, PÁGER BERNADETT textilművész; PÁPAI
LÍVIA Ferenczy Noémi-díjas textilművész, képző-
művész; Dr. SERES SZILVIA újmédia-művész;
SZABÓ RUDOLF mérnöktanár, szakmérnök;
SZATMÁRY JUDIT ANNA divattörténész;
SZILÁGYI-CSÜLLÖG MÓNIKA divatmened-
zser, médiaszakember; VÁGI FLÓRA ékszer-
tervező

SZAKMAI PARTNEREINK:
Defolabor, Nanushka, Európa Design Hungary
Zrt.,  Iparművészeti Múzeum, Magyar Táncmű-
vészeti Főiskola 

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles divat- és textiltervező művész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott,
költségtérítéses: 436.000 Ft/félév

„Mindenki tudja, hogy bizonyos 
dolgokat nem lehet megvalósítani, 
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, 
és megvalósítja.”
ALBERT EINSTEIN

„Lenyűgöz, ahogy az anyagok átalakulnak. 
Felületekkel és struktúrákkal dolgozunk 
a szakunkon, a kísérletezési és tervezési 
folyamatok hasonlóak, csak 
a végtermék rendeltetése más. 
Azért választottam a divattervező 
szakirányt, mert nekem fontos, hogy 
ezeket a formákat az emberi testen 
helyezhessem el. ”
GOTTLIEB RÉKA hallgatónk

MARIE CLAIRE FASHION DAYS divatbemu-
tató hallgatóink munkáiból • VII. OMDK Craft,
Zachar Viktória, II. díj • TEXHIBITION Bartus
Andrea és Bárdos Anna kiállító • MAGYAR 
FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016 Wolf Bettina,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért
Felelős Államtitkárság Megosztott Különdíja
METU ART DIPLOMA DÍJ Bráz Noémi • NEW
CRAFT kiállítások, Péter Pál Galéria • JÓL ÁLL
NEKED A TOLERANCIA pályázat döntőse Bráz
Noémi, Horváth Renáta, Virág Anita • KRAK-
KÓI DIVATHÉT Bráz Noémi, Zámori Zsófia,
Takács Márk Ádám közös divatbemutatója 
METROPOLITAN LAB - THINK OUTSIDE THE
BOX Prezentáció, kiállítás, Design Terminál
CAMPUS AT HEIMTEXTIL 2016 • EUROPEAN 
FASHION UNION divatpályázat díjazottak: Bráz 
Noémi, Zámori Zsófia és Takács Márk Ádám 
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divattervezés

A divattervezést komplexen értelmezzük. 

Olyan feladatokon keresztül segítünk meg-
találni az egyéni tervezői attitűdödet, mint 
a ruhaobjekt-, a divatékszer-, a látványruha-,
vagy a klasszikus ruhatervezés. 
Felkészítünk arra, hogy divattervezőként össze-
tetten gondolkodj: a designeri teendők mellett
a márkamenedzsmentben és a brandépítésben
is tájékozott legyél.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
DROPPA JUDIT DLA habil. egyetemi tanár, 
Munkácsy-díjas textilművész

textiltervezés

Elméleti és gyakorlati kutatásokra építünk.

A klasszikus textiltervezési technikák mellett 
nálunk a funkcionális textilektől az egyedi, 
autonóm, experimentális textilekig sokféle te-
rülettel foglalkozhatsz. A kísérleti és hagyomá-
nyos anyagkialakítási megoldásokon keresztül 
segítjük, hogy kialakuljon egyéni látásmódod. 
Mindennek köszönhetően felkészült textilter-
vezőként tudsz majd választ adni szakmád ki-
hívásaira.

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

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

DIVAT- ÉS 
TEXTIL-
TERVEZÉS 
mesterszak 
specializációk
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SZAKFELELŐS:
Z. HALMÁGYI JUDIT 

DLA főiskolai docens, 
Pro Architectura-díjas 

építész

 élunk olyan belsőépítészek kép-
 zése, akik önálló tervezőként 
 vagy építésztervezők társterve-
zőjeként dolgozhatnak a Magyar Építész
Kamara Belsőépítész tagozatának tagjaként.

A belsőépítész környezettervezők kreatív gon-
dolkodásukkal alakítják a mindennapi környe-
zetet, a külső és a belső tereket egyaránt. Vál-
lalják az alkotó ember kulturális küldetését, 
értéket teremtenek, közvetítenek és őriznek.

A tervezési feladatok során környezetalakí-
tás, tárgytervezés vagy akár művészeti alko-
tások létrehozására teszünk képessé, és ezzel 
a tudással, akár a nemzetközi szakmára is 
hatással lehetsz. Nemcsak a belső terek ala-
kításának képességét, fontosságát, hanem 
a kültéri és beltéri bútorok alkotási folyama-
tait is megtanulhatod nálunk. Folyamatos for-
mai és anyagbeli kísérletezésre, modellezésre 
inspirálunk, hogy megtaláld a saját tervezői 
identitásod.

GYERE HOZZÁNK, ha építőművész, környe-
zetalakítási, vagy formatervezési, építészeti 
alapképzésben szereztél belső téralakítási 
ismereteket, arányérzékkel, térlátással, szín-
érzékkel rendelkezel, környezettudatosan 
gondolkodsz, jó problémamegoldó vagy, igé-
nyes a minőségi munkára, és mindezekhez jó 
kommunikációs készséged van.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK:
belsőépítész stúdióban vezetőtervezőként, társ-
tervezőként; önálló belsőépítész vállalkozás 
vezetőtervezőjeként; építész stúdióban mint
belsőépítész társtervező; belsőépítész designer-
ként, koordinátorként helyezkedhetsz el.

SPECIALIZÁCIÓ: 
belsőépítész környezettervező
A specializáció megfelelő jelentkezőszám esetén indul.

C FŐBB TANTÁRGYAK:
Kortárs design történet; Integrált építészeti 
gyakorlat; Kortárs építészeti ismeretek; Belső tér
tervezés; Építészeti tervezés; Design tárgyter-
vezés; Vizuális kommunikáció; Belsőépítészeti
műszaki alapismeretek; Esztétika; Művészeti
stúdiumok 

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALVIN NÁNDOR DLA formatervező művész;
BÁRKÁNYI ATTILA DLA habil. Ferenczy Noémi-
díjas formatervező művész; BODONYI ZOLTÁN
okleveles építőművész; BÖRZSEI TAMÁS épí-
tész tervező művész; E. SZABÓ LÁSZLÓ belsőépí-
tész; EMRESZ ADRIENN DLA okleveles építész;
GERGELY LÁSZLÓ belsőépítész vezető tervező;
GULYÁS PÉTER PhD filozófiatörténész; HEFKÓ
MIHÁLY DLA főiskolai docens, Ferenczy Noémi-
díjas belsőépítész, Ybl-díjas építőművész; 
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas
építész, belsőépítész, vezetőtervező; MÁTRAI 
PÉTER DLA Ybl-díjas építész; Dr. habil. SÓLYMOS
SÁNDOR Ybl-díjas építész; Dr. habil. VADAS 
JÓZSEF professor emeritus Munkácsy-díjas mű-
vészeti író, művészettörténész; Z. HALMÁGYI 
JUDIT DLA Pro Architectura-díjas építész; ZOBOR 
LÁSZLÓ DLA habil. Ferenczy Noémi-díjas belső-
építész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Európa Design Hungary Zrt., Krüllung Kft., Lau-
rum Kft., Falco Zrt.

ÉPÍTŐMŰVÉSZ  
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles építőművész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott,
költségtérítéses: 500.000 Ft/félév

„Mesterképzésünkben a belsőépítészet 
és bútortervezés tanítása mellett
azonos súllyal szerepelnek az építészeti 
tervezési feladatok. Mestereink 
együttműködésével segítjük 
a környezet alakításához szükséges 
művészi látásmód fejlesztését, annak 
alkalmazását az alkotó munkában.”
KOVÁCS ZOLTÁN DLA

„A belsőépítészet egyfajta határfelületet 
képez, összeköt, egybefoglal, 
ugyanakkor szétválaszt szakterületeket. 
Az iskolában töltött évek alatt rájöttem, 
hogy ez nem csupán egy szakma, 
hanem az ember mindennapjait 
meghatározó hivatás. Ennek 
a rendkívül komplex tudást igénylő 
pályának az elsajátítása élethosszig 
tart, amihez az iskolában töltött évek 
adják a legmeghatározóbb alapot. 
Az alapképzés kreatív gondolkodásmód 
fejlesztése a mesterképzésen a kritikai 
látásmód kiszélesítésével, valamint 
probléma kutatási és megoldási 
készségek elsajátításával folytatódik. 
Az iskolai tanulmányaim a fent 
említetteken túl rávilágítottak egyéni 
erősségeimre és gyengeségeimre, 
a csapatmunka fontosságára, amely 
elengedhetetlen, hogy az ember pályája 
során esztétikailag és funkcionálisan is 
jól működő környezetet hozhasson létre.”
KOVÁCS BRIGITTA végzett hallgatónk

KORÁBBAN:

BELSŐÉPÍTÉSZ 
KÖRNYEZETTERVEZŐ
MŰVÉSZ szak
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SZAKFELELŐS:
BÁRKÁNYI ATTILA DLA 

habil. egyetemi tanár, 
Ferenczy Noémi-díjas 

formatervező

 formatervezés iparágakat, a tárgy-
 tervezés szakmai területeit 
 együttesen lefedő és átfogó
tevékenység, melynek legfontosabb jellem-
zői: az innováció, a kreativitás, a környe-
zettudatosság és a szociális érzékenység. 

A formatervező e képességei birtokában
és társadalmi felelőssége tudatában igyekszik
megfelelni az egyéni, a közösségi és a társa-
dalmi kihívásoknak. A személyes kreativitás 
kibontakoztatásával, az alkotó gondolkodás 
felszabadításával, a szabad és önálló döntési, 
probléma-felismerési és megoldási képessé-
ged, valamint a kritikai attitűdöd fejlesztésé-
vel a design sokféle területén megtalálhatod 
az érvényesülésedet. 

Tervezhetsz bútort, köztéri tárgyat, járművet, 
lámpát vagy valamilyen elektronikai eszközt, 
konyhai készüléket; a fontos, hogy elsajátítsd 
a felelősségteljes gondolkodást, fel- és megis-
merd a fenntarthatóság globális és helyi prob-
lémáit, és azokra megoldási javaslattal állj elő. 
Naprakész leszel a formatervezés irányzataival
kapcsolatban, képes leszel alkalmazni a kor-
szerű tervezési módszereket, kibontakoztatjuk
tervezői felelősségedet és szociális érzékeny-
ségedet.

GYERE HOZZÁNK, ha kíváncsi vagy, ha felfi-
gyelsz környezetünk hasznossági és használ-
hatósági problémáira, ha érdekelnek a minket 
körülvevő tárgyak és kritikusan viszonyulsz 
világunkhoz, ha felelősséget érzel szűkebb-
tágabb életterünk élhető minőségéért, és ter-
mészetesen, ha érzel magadban képességet 
arra, hogy mindezen - designerként - segíteni 
tudsz.

HA VÉGEZTÉL NÁLUNK:
lehetsz önálló tervezőművész a design bámely
területén, designstúdió tagja, vezetője, kreatív

A ügynökségeknél Art Director, product design-
teamek tagja, vezetője, termelő és szolgáltató 
cégeknél a designtevékenység szervezője, irá-
nyítója, vezetője, de akár design-igazgató is.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Design műtermi alapok és gyakorlatok; For-
matervezési gyakorlatok; 3D-s számítógépes 
modellezés; 3D rendering; Prezentációs gya-
korlatok; Kortárs designtörténet; Tipográfia; 
Kutatásmódszertan; Design stratégiák; Mar-
keting; Menedzsment ismeretek; Gazdaság és 
társadalomtudomány; Jogi ismeretek; Fenn-
tartható társadalom és kultúra

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALVIN NÁNDOR DLA formatervező művész; 
BECKER GYÖRGY pszichológus; DEZSÉNYI
PÉTER DLA színész, rendező; KOLESZÁR
FERENC DLA keramikus művész; LENKEI
BALÁZS DLA formatervező művész; MASCHER
RÓBERT DLA formatervező művész; Dr. habil
SLÉZIA JÓZSEF PhD művészettörténész; Dr.
VADAS JÓZSEF CSc habil. professor emeritus
Munkácsy-díjas művészeti író, művészettörté-
nész; VÖRÖS MIKLÓS kulturális antropológus

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ  
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles formatervező művész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott

költségtérítéses: 480.000 Ft/félév

A kreatív emberek úgy értek el 
valamit, hogy „…valójában nem 
csináltak semmit. Csak megláttak 
valamit, ami egy idő után 
nyilvánvalóvá vált számukra.”

STEVE JOBS

Sokféle kreativitás létezik és sok kreatív 
ember van, akik közül a formatervező 
olyan kreatív (tervező)művész, aki 
nemcsak hogy meglát valamit, hanem 
azt is tudja, hogyan kell a meglátott 
valamit megoldani, vagy a megoldást 
megkeresni. De képes arra is, hogy 
előrelásson olyat, ami a felhasználókban 
csak később tudatosul, hogy szükségük 
van arra a valamire. Legyen az egy tárgy, 
egy szolgáltatás, egy módszer, amely 
az emberek mindennapi életét és 
a dolgok használatát könnyebbé, 
élményszerűvé és felhasználóbaráttá 
teszi. S teszik ezt környezeti és 
fenntarthatósági felelősséggel, 
s alkotnak/terveznek úgy, hogy ezzel 
ne csak mások számára szerezzenek 
örömet, hanem önmaguknak is. S ha 
mindez a felelősség és körültekintő 
igényesség a minőséggel is párosul, 
akkor a tervezőművész maga lesz 
a „minőség mércéje”. A formatervező 
művész mesterképzéssel ennek 
elérésében segítünk: oktatóinkkal, 
folyamatosan fejlesztett műtermeinkkel 
és kísérleti műhelyeinkkel, és nem 
utolsó sorban, jó hangulattal.
BÁRKÁNYI ATTILA DLA
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SZAKFELELŐS:
Prof. KEPES ANDRÁS 

DLA dr. habil.  
egyetemi tanár, Táncsics 

Mihály- és Prima-díjas, 
Pulitzer-emlékdíjas író, 
televíziós műsorkészítő

 hagyományos műfajok, formátu-
 mok mellett újak születtek, meg-
 változott a technológia, a televí-
ziózás stílusa, látványvilága. 

Az új platformok belépésével gyorsabb lett
a hírközlés, a filmgyártás, a korszerű tech-
nikai eszközök pedig hatással voltak a televíziós
szórakoztató műfajokra: a sorozatokra, show-
műsorokra is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
a televíziózás mára a legösszetettebb művé-
szeti szakmává vált. Mesterszakunkon olyan 
televíziós szakembereket képzünk, akik a mű-
sorkészítés teljes szakmai folyamatának ismere-
tében képesek produkciók létrehozására, kre-
atív és irányítói feladatok ellátására. Tanulmá-
nyaid során a műsorkészítői alapismereteket 
kiegészítve a hír-riport-dokumentumfilm, illet-
ve a szórakoztató műfajokban mélyedhetsz el.

SPECIALIZÁCIÓK:
hír- és információs műsorok, dokumentumfilm, 
magazin- és showműsor, televíziós és filmes 
vágás, televíziós vezető operatőr
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

GYERE HOZZÁNK, ha szeretnél a magyar te-
levíziózás hiteles, emblematikus szereplőjévé 
válni, ha elméleti és gyakorlati ismereteid bir-
tokában szeretnéd doktori iskolában folytatni 
tanulmányaidat.

HA VÉGEZTÉL NÁLUNK:
alkalmas leszel élő vagy rögzített televíziós 
hír-, magazin-, vagy showműsor készítésére;  
műsorvezetői, riporteri, szerkesztő, dramaturg,
valamint rendezői feladatok ellátására; fikciós 
film- és televíziós jelenetek írására, rendezésére;
egyszemélyes stábként tudósítani a világ bár-
mely pontjáról a megfelelő technika alkalmazá-
sával; televíziós szerkesztőségek irányítására.

FŐBB TANTÁRGYAK:
Forgatókönyvíró-kreatív producer stúdium; 
Mozgókép-, médiaelemzés és gyakorlat; Mozgó-

A képelmélet; Operatőr-vágó stúdium; Rendező-
dramaturg stúdium; Televíziós gyakorlatok; 
Televíziós ismeretek

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas TV- és film-
rendező, forgatókönyvíró; BORN ÁDÁM DLA 
Balázs Béla-díjas, Pulitzer-emlékdíjas rendező;
CSEKE ESZTER Prima Primissima-díjas, Pulitzer-
emlékdíjas szerkesztő-műsorvezető; CSUKÁS
SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr; GÁRDOS
PÉTER Balázs Béla-díjas filmrendező, író;
GEREVICH ANDRÁS író, dramaturg; HADAS
KRISZTA televíziós szerkesztő-riporter, produ-
cer; JAKUPCSEK GABRIELLA televíziós szerkesz-
tő-műsorvezető; Prof. KEPES ANDRÁS DLA dr.
habil. Táncsics Mihály- és Príma-díjas, Pulitzer-
emlékdíjas író, televíziós műsorkészítő; KONCZ
GABRIELLA Balázs Béla-díjas vágó; KRIZSÓ 
SZILVIA Prima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas szer-
kesztő-műsorvezető; MOLNÁR GYÖRGY DLA
habil. Balázs Béla-díjas rendező, Érdemes Mű-
vész; ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. rendező, 
forgatókönyvíró; SALAMON ANDRÁS DLA
Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró;
SIMON ANDRÁS Prima-díjas újságíró, televíziós
szerkesztő-műsorvezető; S. TAKÁCS ANDRÁS
Prima Primissima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas szer-
kesztő-műsorvezető; TÓTH ZSOLT Balázs Béla-
díjas filmoperatőr

SZAKMAI PARTNEREINK:
ATV, Átrium Film-Színház, MAFILM, Magyar 
Filmlaboratórium, Magyar Nemzeti Digitális Ar-
chívum és Filmintézet, Origo Film Studio, Pesti  
Magyar Színház, Schwindl Kft., Ufa Magyaror-
szág, Visionteam L.O. Filmtechnikai Szolg. Kft.

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ  
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
televíziós műsorkészítő művész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott,
költségtérítéses: 530.000 Ft/félév

„Hogy hova állítjuk a kamerát, az erkölcsi 
kérdés!”

JEAN-LUC GODARD

SZILÁGYI GÁBOR végzett hallgatónk
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SZAKVEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA

főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 

a Grafika Intézet
vezetője

 álunk valós helyzetekre reagálni
 képes, kreatív és művészi színvona-
 lú megoldásokat felmutató terve-
zőgrafikus művésszé válhatsz, aki szakmája
minden felületén képes színvonalas alko-
tások kigondolására és kivitelezésére.

Rugalmas, friss szemléletű szak vagyunk, eré-
nyünk a nyitottság. A tervezőgrafika különböző
ágaiban alkotó, elismert, vezető szakemberek-
ből álló tanári karunk segítségével egyéni 
stílusod megtalálásához maximálisan teret
adunk. Fejlesztjük a praktikus, funkcionális
designra fókuszáló feladatmegoldó képessé-
gedet, törekszünk arra, hogy az egyéni identitá-
son alapuló, de csapatmunkában is kibonta-
koztatható innovatív megoldásokra törekedj.
A csoportmunkát, az integrált tervezési gyakor-
latot ösztönző, a legkorszerűbb designgondol-
kodás módszerét alkalmazó, az alkotó munkát
megfelelő elméleti tudással is alátámasztó,
jó hangulatú intézménybe várunk.

GYERE HOZZÁNK, ha empatikus és kreatív vagy,
jó együttműködő képességgel rendelkezel, kri-
tikai attitűd jellemez, szeretnél értékes alkotá-
sokat létrehozni. Ha eltérő területen végeztél, 
akkor is lehetőséged van váltani és Tervezőgra-
fika mesterképzésünket választani: a hiányzó 
ismereteket a képzéssel párhuzamosan, felzár-
kóztató tárgyak felvételével megszerezheted.

HA VÉGEZTÉL NÁLUNK:
önálló alkotóművészként mint tervezőgrafikus,
illusztrátor, grafikusművész; grafikai stúdiók-
ban, kreatív ügynökségeknél mint Art Director, 
tervezőgrafikus; online és print médiában 
mint illusztrátor, képszerkesztő, művészeti 
vezető, tördelőszerkesztő, webdesigner; saját 
tervezőstúdiókban, tervező-kivitelező vállalko-
zásoknál helyezkedhetsz el.

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

N

TERVEZŐGRAFIKA  
mesterszak

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
okleveles tervezőgrafikus művész

KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: államilag támogatott,
költségtérítéses: 480.000 Ft/félév

ANGOL NYELVEN: 620.000 Ft/félév
LEVELEZŐ: államilag támogatott,
költségtérítéses: 420.000 Ft/félév

„A grafikus designer felelős az üzenetért, 
annak művészi, esztétikai minőségéért, 
azonban ezen túl számolnia kell társadalmi 
és ökológiai tényezőkkel is. Hogyan hat 
az üzenet? Milyen anyagokat használunk 
egy csomagolás megtervezésénél? 
Milyen befolyással lesz ez a környezetre? 
A legtágabban (újra)értelmezett grafika 
kísérletező műhelyébe szeretnénk bevezetni 
a hallgatókat, hogy a hagyományos és 
a legújabb képalkotási technikák ötvözésével, 
közös megoldásokat kutatva a kor probléma-
felvetéseire, együtt változtassunk a világon.”

JÚLIUS GYULA DLA

„Az iskolai feladatok kivitelezése során 
lehetőség nyílik a legmodernebb megoldások 
mellett a klasszikusnak számító eljárásokat is 
kipróbálni. A munkák sokszínűek, egyetlen 
feladatnak számtalan „jó” megoldása 
születhet. Mindenki azt az oldalát mutathatja 
meg, amiben igazán erős, munkáinkban 
az egyéni látásmód kap hangsúlyt.”

SZAKFELELŐS:
MACZÓ PÉTER DLA 

nyomdaipari mérnök,
tervezőgrafikus 

művész, tipográfus

PUSKÁS MARCELL végzett hallgatónk

METU ART DIPLOMA DÍJ Kosztándi Orsolya
BRAND/PACK kiállítás • GRAFIKA DIPLO-
MA 2016 Lengyel Intézet • BETŰ-KÉP kiállí-
tás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban • 150
ÉVES AZ ÁLLATKERT Gyetkó Krisztina jubi-
leumi ünnepség meghívója, óriásplakátjaiSI
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FŐBB TANTÁRGYAK:
Esztétika; Speciális grafikai stúdiumok; Szakel-
mélet; Tervezéselmélet és gyakorlat; Tervező-
grafikai kutatásmódszertan; Design Thinking;
Képgrafikai tervezés; Sokszorosító grafikai tech-
nikák; Grafika és más műfajok kapcsolata; Vizu-
ális kommunikáció; Designtörténet; Új média
grafikai tervezés; Tervezőgrafika műtermi gya-
korlat; Integrált tervezés; Generatív design; 
Tipográfiai, betűtervezési műhelygyakorlat; Ex-
perimentális design; Brandépítés, termékarcu-
lattervezés; Print és webdesign; Identitásgrafika

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus, formater-
vező művész; BORSA ALÍZ tervezőgrafikus, ti-
pográfus; BOSKOVITZ OSZKÁR tervezőgrafi-
kus, betűtervező művész; CSORDÁS ZOLTÁN
tervezőgrafikus; DUCKI KRZYSZTOF Ferenczy
Noémi-díjas, Aranyrajzszög életműdíjas grafikus-
művész; GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikus-
művész; GALLUSZ GYÖNGYI DLA Munkácsy- 
díjas grafikusművész; GÁL KRISZTIÁN tervező- 
grafikus művész; GOSZTOM ANDRÁS tervező- 
grafikus; JUHÁSZ ÉVA tervezőgrafikus; HORVÁTH 
JANISZ grafikusművész, tipográfus, kalligráfus; 
KÓTHAY GÁBOR Munkácsy-díjas, Aranyrajz- 
szög életműdíjas tervezőgrafikus, betűterve-
ző; RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-dí-
jas grafikusművész; TEPES FERENC Munkácsy-
díjas tervezőgrafikus művész; TÓTH ANDREJ 
Aranyrajzszög-díjas tervezőgrafikus művész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Lengyel Intézet, Eurojet Kft., Szépművészeti 
Múzeum, Fővárosi Állat- és Növénykert, Vasco 
Hungary Kft., Goccopro
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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. 

A  logo-, piktogram-, arculat-, csomagolás-, könyv-,
plakát- és webtervezést; a brandépítést, arcu-
lattervezést; az infografikát és az infódesignt 
személyes konzultációk, elméleti és gyakorlati 
tanulmányok segítségével az adott terület leg-
kiválóbb alkotóitól sajátíthatod el.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, nyomdaipari 
mérnök, tervezőgrafikus művész, tipográfus

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!

A tervezőgrafika felületei közül ezeken az egye-
di és a sokszorosított grafikai műfajokra épülő
területeken adunk mesterszintű tudást számod-
ra; a szabad kísérletezés lehetőségét megte-
remtve az új média felületein neves képzőmű-
vészek és tervezőgrafikusok irányításával.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
JÚLIUS GYULA DLA főiskolai docens, 
Munkácsy-díjas képzőművész, a Grafika Intézet 
vezetője

betűtervezés-tipográfia

Egy adott korban tervezett betű, fontkész-
let ugyanúgy beszél arról az időszakról, vi-
lágról, melyben metszették, mint a festmé-
nyek 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 szépsége, 
válaszd ezt a specializációt, mely egyedülálló 
képzés hazánkban és Európában egyaránt.

Tanáraink gyakorló tipográfusok, betűtervezők, 
akik szenvedéllyel alkotnak a tervezőgrafika e 
különösen fontos területén.

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, nyomdaipari
mérnök, tervezőgrafikus művész, tipográfus



7776



7978

TELEVÍZIÓS 
MŰSORKÉSZÍTŐ
felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés során elsajátítha-
tod az adott szakterület legfontosabb elméleti 
és gyakorlati tudnivalóit. A megszerezhető 
felsőfokú végzettség azonnali elhelyezkedést 
biztosíthat diplomás állások esetén is, alapsza-
kon való továbbtanulás esetén pedig jelentős 
többletpontot és kreditet ér.

NEKED AJÁNLJUK, HA:
• 2 év alatt szeretnél oklevelet és szakmát is
   szerezni,
• kiemelten gyakorlatorientált képzést keresel      
   (560 óra szakmai gyakorlat),
• később netán szeretnél továbbtanulni: a kép-
   zésen megszerezhető kreditek 75%-át ugyanis 
   elismerjük a szakirányos alapszakokon (BA).  
  Így az alapképzést jelentős kedvezménnyel  
   végezheted el.

HA VÉGEZTÉL NÁLUNK: 
Műsorvezetői, riporteri, publicisztikai, rende-
zői, operatőri ismereteid és fejlett kommuni-
kációs képességeid, valamint a mozgóképek 
kifejező eszközeinek ismerete birtokában
a legkülönfélébb televíziós műfajokban, mű-
sorok készítésében vehetsz részt, és annak va-
lamennyi részegységében asszisztensi feladat-
köröket láthatsz el.

SZAKFELELŐS: 
ROZGONYI ÁDÁM DLA habil. egyetemi docens, film-
rendező, forgatókönyvíró

VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: 
felsőfokú televíziós 

műsorkészítő-asszisztens 

KÉPZÉSI IDŐ:4 félév

KÉPZÉSI FORMÁK/DÍJAK: 
NAPPALI: 350.000 Ft/félév

LEVELEZŐ: 330.000 Ft/félév
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FONTOS HATÁRIDŐK
• 2016. december 15.

jelentkezési időszak kezdete
• 2017. február 15.
   jelentkezési határidő
• 2017. május-július
   felvételi időszak 
• 2017. július első fele

adat- és sorrend módosítások, illetve a jelent-  
kezési határidő után kézhez kapott doku-  
mentumok másolatainak beküldési határ- 
ideje

• 2017. július második fele
  ponthatárok kihirdetése

JELENTKEZÉS MÓDJA
Az általános felvételi eljárásban jelentkezést 
benyújtani kizárólag online, a www.felvi.hu 
honlapról elérhető e-felvételivel lehet. 
A jelentkezés kizárólag hitelesítéssel együtt 
érvényes. Útmutató az e-felvételihez: 
metropolitan.hu/felveteli

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE
A felvételi előfeltétele a középiskolai érettségi, 
felvételi követelmény az alkalmassági és gya-
korlati vizsga. Itt kizárólag a vizsga eredménye 
számít, hiszen 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 MESTERKÉPZÉSEN 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.

JOGSZABÁLYI MINIMUM PONTHATÁR
Felsőoktatási szakképzés esetén a 2017. évi 
általános felsőoktatási felvételi eljárásban 240
pont, alapképzés esetén a 2017. évi általános 
felsőoktatási felvételi eljárásban várhatólag 
280 pont lesz a jogszabályi minimumpont-
szám.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.metropolitan.hu/muveszet/felveteli
felveteli@metropolitan.hu
+36 1 273 2419

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KOLOFON

 

A fejezetnyitó oldalak és a borító grafikai tervét Dósa Ildikó  
Tervezőgrafika mesterszakon végzett hallgatónk készí-
tette. A kiadványban felhasznált infografika Pressing 
Zsófia Tervezőgrafika mesterszakos hallgatónk munkája. 

FELELŐS KIADÓ:
Tiszai Zoltán vezérigazgató
Budapesti Metropolitan Egyetem

SZERKESZTŐ: Sárossy Zsuzsanna, Szeibold Krisztina
 
NYOMDA: FesztNet Kft.

A KÉZIRAT LEZÁRVA: 2016. november 4.
A változtatás jogát fenntartjuk!

A KIADVÁNYBAN AZ ALÁBBI ALKOTÓK MUNKÁIT 
HASZNÁLTUK FEL:

Animáció BA: Apáthy Szilvia, Bárány Szandra, Bárczy Örs, 
Dell’Edera Dávid, Nagy Dávid, Orosz Tina, Papp Dániel, 
Pataki Szandra, Simon Tamás, Szakály Réka, Turkovich 
Zoltán • Képi ábrázolás BA: Balogh Kata, Kasztner Lilla, 
Márián Gábor •  Kézműves BA, Divat- és textiltervezés 
MA: Bárdos Anna, Bartus Andrea, Beliczay Zsófia, 
Bráz Noémi, Fejes Kriszta, Gelybó-Pintér Judit, Gondos 
Eszter, Gottlieb Réka, Hajdú Laura, Kocsis Emese, Marosi 
Alexandra, Mészáros Lúcia, Nyírő Luca, Zachar Viktória, 
Zámori Zsófia • Környezetkultúra BA: Fehér Fanni, 
Marosi Eszter • Fotográfia BA: Benkő-Molnár Fanni, 
Besenczi Richárd, Bezeczky Csilla, Forgács Zsuzsanna, 
Földi Ádám, Hasenfratz Ora, Huszár Orsolya, Kaszás 
Tamás, Kiefer Bálint, Merész Márton, Sárközi Péter, Smidth 
Ágnes, Somorjai Balázs, Szekeres Máté • Média design 
BA: Árkus Sándor, Kertész Éva, Szabó Attila, Taczi Csaba, 
Tóth Lambert • Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Elyazgi Dénes • Tervezőgrafika BA: Cseh Bettina, Csillag 

Máté, Mais Ahmad, Németh Krisztina, Sefta Lejla, Sztanó 
Zsuzsanna, Tótok Bálint, Valentini Nikolett •  Belsőépítész 
környezettervező művész MA: Jóföldi Eszter, Kovács 
Brigitta, Petrus Nikoletta • Filmoperatőr művész MA:  
Kemény Eszter • Formatervező művész MA: Árpás 
Renátó, Balogh Nina, Daróczi Tímea, Eső Dóra • Mozgó-
képművész MA: Albrecht Anett, Barkóczi Noémi, Borbás 
Dávid, Kolop Anita, Rödönyi Csilla, Szász Lilla, Verhóczki 
Ádám • Tervezőgrafika MA: Agg Virág, Dósa Ildikó, 
Gyetkó Krisztina, Huff Bianka, Kosztándi Orsolya, Orova 
Regina, Puskás Marcell, Sásdi Laura, Szabó Kristóf, Szakos 
Dániel, Sztranyák Zsófia, Tóth Barbara, Vagyóczki Vilmos 
• Geberle Bertalan, Tamás Barnabás, Németh Norbert, 
Farkas Ágnes
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AMI TETSZIK A VILÁGBÓL - MUTASD MEG MÁSOKNAK IS!
AMI NEM TETSZIK - VÁLTOZTASD MEG!

Felvételi Információs Iroda:
+36 1 273 2419

felveteli@metropolitan.hu

www.metropolitan.hu/muveszet


