
 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

ANIMÁCIÓ ALAPSZAK 

 

Pótfelvételi menete: 

Dátum: 2019. augusztus 21. szerda 

Regisztráció: A pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről / átutalásáról szóló igazolás, valamint a 
személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával 

Időpont: 9:00 - 9:30 

Helyszín: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17. 

Terem: M105 

I. FORDULÓ: 

 

Alkalmassági vizsga: portfólió és kötelező felvételi feladatok beadása 

Időpont: 9:00 - 9:30, a regisztráció alkalmával 
 
Terem: 

 
M105 

II. FORDULÓ:  Gyakorlati vizsga 

Teszt, Kreatív feladat, felvételi beszélgetés 

1. vizsgarész 

Időpont: 

Tesztírás 

10.00 - 10:30 

Terem: M105 

2. vizsgarész: Kreatív feladat 

Időpont: 10:30 - 13:30 

Terem: M105 

3. vizsgarész: Felvételi beszélgetés 

Időpont: 14:00 - 18:00 

Terem: M105 

 



  

 

I.FORDULÓ: Alkalmassági vizsga 

Portfólió és kötelező felvételi feladatok beadása 

1. Portfólió  
Kérünk, hogy a portfóliód az eddigi munkáidból készült válogatást tartalmazza, zárható 

mappába rendezve. Az alkotások műfajukat tekintve a vizuális művészetek bármely területéhez 

kapcsolódhatnak, (pl. grafika, festmény, fotó, plasztika, installáció, képregény, képes forgatókönyv, 

figuraterv, látványterv, tanulmányrajz, alkalmazott grafika, stb.). A portfólió terjedelme nincs 

megszabva, de fontos, hogy átlátható, könnyen kezelhető legyen. 

Javasoljuk, hogy mellékelj egy válogatást digitális és/vagy mozgóképes munkákból is. 

A portfóliódnak tartalmaznia kell egy fényképes motivációs levelet is, maximum 1 db, A/4-es 

oldal terjedelemben. 

A mappán és az adathordozókon is jól olvashatóan tüntesd fel a nevedet és a felvételi kódodat. 

 

2. Kötelező felvételi feladat 

A portfólió részét képezi egy kötelezően elkészítendő alkotás is. Ez egy szabadkézzel vagy 

digitálisan elkészített, történetet mesélő képsorozat vagy képregény saját témára, hozzá 

kapcsolódó, látvány- és figuratervekkel.  

- Szabadkézi technika esetén a feladatot maximum A/2-es, minimum A/3-as méretű lapokon 

tudod benyújtani.  

- Digitális technika esetén sorszámozott képsorozat (jpg, tif, png) vagy összefűzött pdf 

formájában a digitális anyagokat tartalmazó adathordozón kell beadnod. Kérünk, az 

anyaghoz lehetőség szerint animációs mozgóképet is csatolj, de ennek hiánya nem jelent 

hátrányt. 

- A tervekhez maximum 1 db, A/4-es oldalon megfogalmazott koncepció-leírást is készíts. 

 

Kérünk, hogy minden digitális munkát vagy azok dokumentációját általános formátumokban 

(állókép esetén: jpg, tif, png, mozgókép esetén: avi, mov, wmv, mp4, mpeg) készíts el. Kép- és 

mozgóképszerkesztő szoftverek vagy más speciális szoftverek projektfájljait sajnos nem tudjuk 

elfogadni! 

 

Benyújtandó mellékletek: 

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

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

alapszak-felveteli-vizsga 

 

A regisztrációhoz  

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

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

 

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

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


  

 

II. FORDULÓ: Gyakorlati vizsga 
 

1. vizsgarész: Tesztírás - Adható pontszám: max. 30 pont 

A teszt szakmai (animáció történet, kortárs animációs filmek), valamint alapszintű digitális technikai 

vonatkozású kérdéseket tartalmaz.  

A rendelkezésre álló idő: 30 perc. 

A felkészüléshez hasznosak lehetnek számodra az alábbi könyvek, források: 

 

 Bendazzi, Giannalberto: Animation: A World History, Routledge, 2015 

 Dizseri Eszter: Kockáról kockára, Balassi, 2000 

 M Tóth Éva -Kiss Melinda: Animációs mozgóképtörténet I. – Typotex 2014 

 Letölthető: http://www.interkonyv.hu/konyvek/m_toth_eva_animacios_mozgokeptortenet_i 

 Taylor, Richard: The Encyclopedia of Animation Techniques, Booksales, 2004 

 Williams, Richard: The Animator's Survival Kit, Farrar, Straus and Giroux, 2012 

 Animációs témájú weboldalak 

 

2. vizsgarész: Kreatív feladat - Adható pontszám: max. 70 pont 

Szakmai tervezési feladat a helyszínen megadott témára.  

A rendelkezésre álló idő: 3 óra.  

A feladatot szabadkézi eszközökkel kell elkészítened, a feladat megoldásában digitális eszköz nem 

használható. 

A kreatív feladat értékelésekor: 

 az ötletet,  

 a tervezői gondolkodást,  

 az eredetiséget, és  

 az elkészített tervek minőségét értékeli a Felvételi Bizottság. 

Így akár egyetlen ceruzával is jó megoldás készíthető, de hozhatsz magaddal olyan szabadkézi 

rajzeszközöket, amelyeket szívesen használnál (megszokott rajzfelszerelés, rajzpapír, stb.). 

 

3. vizsgarész: Felvételi beszélgetés - Adható pontszám: max. 100 pont 

 

A beszélgetés során a kreatív feladat prezentációja mellett szó esik a személyes szakmai 

motivációidról, Téged inspiráló alkotókról, jövőbeli szakmai terveidről és elképzeléseidről. 

A beszélgetésen a motivációidat, rátermettségedet és szakmai felkészültségedet figyeljük, az addigi 
teljesítményeid alapján. 

Az egy napra beosztott jelentkezőktől függően, viszonylag sokat kell várni arra, hogy a beszélgetésre 

sor kerüljön. Természetesen igyekszünk tartani az ütemezést, de az előzetes tapasztalatok alapján a 

beszélgetések időbeosztása csúszhat, így kérünk, hogy saját ellátásodról előre gondoskodj és készülj 

fel egy hosszabb napra! 

 

http://www.interkonyv.hu/konyvek/m_toth_eva_animacios_mozgokeptortenet_i


  

 

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

várakoznod a felvételi beszélgetésre.  

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

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

időbeni csúszásokra is! 

 

Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 

Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

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

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. augusztus 2. 

 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

