
201

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR

MESTERSZAKOK

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS!  
AMI NEM TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Felvételi Információs Iroda: +36 1 273 2419
felveteli@metropolitan.hu

metu.hu/felveteli
metu.hu/muveszet
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www.metropolitan.hu/muveszet

metu.hu/muveszet

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS! AMI NEM 
TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Gyere el nyílt napjainkra, és szakvezetőink, mestereink kalauzolásával 
tekints be az egyes szakok műhelymunkájába! Ismerkedj a hallgatókkal, 
tanárokkal, és tudj meg mindent, mi vár rád, ha élsz a lehetőségeiddel!

2020. JANUÁR 16., csütörtök, 10.30-13.30

2020. JANUÁR 25., szombat, 10.30-13.30

2020. FEBRUÁR 6., csütörtök, 10.30-13.30

Szeretnél visszajelzést kapni a portfóliódról? Hozd el magaddal azt is! 

Regisztrálj mielőbb a metu.hu/muvesznyiltnap oldalon!

NYÍLT NAPOK,  
NYITOTT MŰHELYEK
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LEGYÉL TE IS A METU 
ALKOTÓ TAGJA!

Az ipar 4.0 definíciója szerint négy cél egy-
idejű megvalósulása vezet eredményre.  
A folyamat alkalmazkodik a körülmények-
hez (1), a résztvevők digitális modellben
kommunikálnak egymással (2), a végter-
mék képes gyűjteni és felhasználni a rá vo-
natkozó információkat (3) és végül, az em-
ber áll az alkotás középpontjában (4). 

Művészeti és Kreatívipari Karunk képzései már  
a jövő kihívásainak megfelelő gondolkodás és 
képességek fejlesztésére koncentrálnak. Sok-
rétű, szinergiára törekvő művészeti ágakban 
oktatnak alkotó művészek, gyakorló szakembe-
rek és tudományos kutatók. Meggyőződésünk, 
hogy csak a kísérletező, útkereső és a világ 
történéseire nyitott művészeti oktatás vezet 
eredményre, csak így lehet összemérhető hall-
gatóink tudása a világ más alkotóival. 

A METU tanárai szakmai tapasztalataik átadása, 
és következetesen támogató oktatói magatar-
tása mellett, az egyetem leendő hallgatóitól, 
egyben a jövő művészeitől függ, mennyire le-
szünk sikeresek céljaink elérésében. 

Prof. Dr. Bachmann Bálint DLA
a METU rektora

KEDVES LEENDŐ HALLGATÓNK!

Csak a változás biztos, és ez fokozottan áll  
a kortárs művészetre. A befogadó és az alko-
tó is a környező világ dinamizmusát követve  
- vagy diktálva - fogadja be az őt ért hatásokat.  
A művészet által közvetített üzenet is ennek  
a gyors fejlődésnek az ütemében halad, újabb-
nál újabb lehetőségeket feltárva az alkotók 
előtt. A haladó művészeti képzés tudomást vesz 
a körülötte zajló változásról, és reagál is arra. 
A METU Művészeti és Kreatívipari Kara képes 
a művelt képzései kereteinek és tartalmának 
állandó aktualizálására, az alkotói területek ha-
tárainak átlépésére, és törekszik a művészeti 
ágak szinergiájára. 

A negyedik ipari forradalom korában a kre-
atívipart szolgáló művészeti képzések az al-
kotás rendkívül összetett folyamatára, mint 
a valós idejű történések ütemében változó 
tevékenységre tekintenek. A kortárs művész-
képzés legnagyobb kihívása a digitalizált al-
kotói folyamatok hallgatók általi elsajátításán 
túl, a technológia által nyújtott lehetőségek 
között átadni a kreatív gondolkodásra, és  
az operatív együttműködésre való képességet.

TARTALOM

Nyílt napok, nyitott műhelyek
Rektori köszöntő
Az alapképzés után... 
Felvételi információk
Pontszámítás
Kreditelismerés

MESTERSZAKOK
Animáció
Belsőépítész tervező művész
Design- és művészetmenedzsment
Divat- és textiltervezés
Építőművész 
Formatervező művész
Fotográfia
Média design
Televíziós műsorkészítő művész
Tervezőgrafika

Elfogadott szakok és ismeretek listája 
Együttműködő partnereink

1
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10
12
14
16
20
22
24
26
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32

36
39
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A hazai felsőoktatásban többciklusú, alap-, 
mester- és doktori képzésen alapuló fel-
sőfokú képzési rendszer működik. Ennek 
elsődleges célja rugalmasabb kereteket 
biztosítani a továbbtanulásra.

A három éves alapszak a szakmai alapok elsa-
játításáról szól, a szakterület megismeréséről. 

A mesterképzés ezután lehetőséget ad arra, 
hogy a már alapszakos diplomát megszerzett 
szakemberként bővítsd és elmélyítsd a már 
megismert szakterületen ismereteidet és spe-
ciális szakágakba nyerj betekintést. Emellett 
arra is módod van, hogy egy másik területet 
ismerj meg: tanulmányaidat akár más irány-
ban is folytathatod. 

A METU-n a mesterszakok esetében az ön-
költséges képzés mellett lehetőség van álla-
mi ösztöndíjas képzésre is jelentkezni, ezeket 
a helyeket kizárólag a normál felvételi eljárás 
során - vagyis, ha február 15-ig beadod a je-
lentkezésedet - tudod megjelölni.

MIÉRT ÉRDEMES MESTERSZAKON FOLYTATNI 
TANULMÁNYAIDAT?

 f elmélyültebb, specializáltabb tudásra 
tehetsz szert

 f akár éles feladatokon is dolgozhatsz
 f az intergrált tervezési tantárgy projektjeinek 
keretében más szakok hallgatóival dolgoz-
hatsz együtt izgalmas feladatokon

 f az országban egyedülálló, személyes 
márkád építését segítő myBRAND oktatási 
programban vehetsz részt

 f külföldi tapasztalatszerzési lehetőség  
mesterszakon is

 f ösztöndíjak öt kontinens közel   
200 partneregyetemén
 f igénybe veheted a KarrierCentrum  
szolgáltatásait  

MILYEN MESTERKÉPZÉSEKET VÁLASZTHATSZ 
A METU-N?

 f Animáció
 f Belsőépítész tervezőművész
 f Design- és művészetmenedzsment
 f Divat- és textiltervezés
 f Építőművész 
 f Formatervező művész
 f Fotográfia
 f Média design
 f Televíziós műsorkészítő művész
 f Tervezőgrafika

TÖBBEK KÖZÖTT ŐK IS PARTNEREINK:
Origo Film Studio, Nanushka, Daalarna, Umb-
rella, Természettudományi Múzeum, Libri Kiadó,
Átrium, Európa Design Hungary Zrt., A38 Hajó,
Lengyel Intézet, Uránia Nemzeti Filmszínház, 
Ludwig Múzeum, Godot Kortárs Művészeti 
Intézet, Szépművészeti Múzeum, Puskin Mozi

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: metu.hu

AZ ALAPKÉPZÉS UTÁN... FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK:
 f Jelentkezési határidő: 2020. február 15.
 f Jelentkezések hitelesítésének határideje: 
2020. február 20.
 f Végső hiánypótlási és sorrend-módosítási 
határidő: 2020. július 09.

 f Művészeti és mesterszakok felvételi vizs-  
gái: 2020. április 20. és 2020. július 03.

 f Ponthatárok kihirdetése: 2020. július 23.
 f Képzések indulása: 2020. szeptember

*A felvételi vizsga díja 4000 Ft. A vizsga díját a Metropolitan 
Egyetem bankszámlaszámára kell a jelentkezőknek átutalnia.

KÉRDÉSED VAN? 
KERESD FELVÉTELI IRODÁNKAT!
metu.hu/felveteli
felveteli@metropolitan.hu
+36 1 273 2419
     METU Felvételi

A mesterképzés a második felsőfokú végzett-
ségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki 
legalább alapképzésben szerzett - vagy  
a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább 
főiskolai szintű - végzettséggel rendelkezik.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Mesterképzésre jelentkezést benyújtani kizá-
rólag online a www.felvi.hu oldalról elérhető 
e-felvételivel lehet. 
Az általános felvételi eljárás során 3 képzést je-
lölhetsz meg díjmentesen. A további jelentke-
zési  helyekért, jelentkezésenként 2000-2000 Ft 
kiegészítő díjat kell fizetned, amit banki átuta-
lással, illetve dombornyomott, vagy virtuális 
bankkártyás fizetéssel az e-felvételiből elérhető 
internetes felületen tudsz megtenni.

A JELENTKEZÉS CSAK HITELESÍTÉSSEL EGYÜTT 
ÉRVÉNYES! 

Ezt kétféleképpen tudod megtenni:
 f elektronikusan ügyfélkapun keresztül
 f az e-felvételi rendszeréből kinyomtatott 
hitelesítő adatlap postára adásával

Ebben az esetben a hitelesítő adatlapot 
az alábbi címre kell beküldened: Oktatási 
Hivatal 1380 Budapest, Pf.1190

A HITELESÍTÉS HATÁRIDEJE:
2020. február 20.

FONTOS! 
A jelentkezéskor olyan levelezési címet, vala-
mint e-mail címet adj meg, amelyet folyama-
tosan figyelsz, mivel ezekre fontos értesítések 
érkezhetnek a felvételi vizsgákkal kapcsolatban
Továbbá honlapunkat is folyamatosan kövesd 
figyelemmel, mert információink folyamatosan 
frissülnek.
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Az alap-, mester-, vagy osztatlan képzés-
ben szerzett végzettség önmagában még 
nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy 
egy adott mesterképzési szakra felvételt 
nyerj. A képzési és kimeneti követelmé-
nyek meghatározzák,  hogy a belépéshez 
mely alapképzésben szerzett szakok fo-
gadhatók el előzményként.
A felvételi szabályai szerint a mesterképzésre 
való jelentkezés feltétele a felsőfokú végzett-
ség megléte. 

EZ LEHET:
 f alapképzésben szerzett oklevél,
 f mesterképzésben szerzett oklevél,
 f hagyományos képzésben szerzett főiskolai 
vagy egyetemi oklevél.

Amennyiben csak a minimálisan előírt szakterü-
leti kreditszámmal rendelkezel, akkor felvételt 
nyerhetsz, de a képzési és kimeneti követelmé-
nyekben előírt minimális és a szükséges kre-
ditszám különbözetét a mesterfokozat meg-
szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 
az első két félévben, a felsőoktatási intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallga-
tói Követelményrendszerében meghatározot-
tak szerint meg kell szerezned. *forrás.felvi.hu

Tehát kreditelismerésre akkor van szükség, 
ha nem teljes kreditértékű oklevéllel ren-
delkezel, hanem olyan szakon végztél, amely 
csak további kreditek teljesítésével számíthatók 
be az adott mesterképzés felvételi eljárásában.

Emellett az is szükséges, hogy a korábbi fel-
sőfokú tanulmányok beszámíthatók le-
gyenek az adott mesterszakon. 

EZ KÉTFÉLE LEHET: 
 f teljes kreditértékű
 f kreditelismeréssel figyelembe vehető  
végzettség

Amennyiben nem teljes kreditértékű alap-
végzettséggel rendelkezel a jelentkezés leadá-
sa után, az előzetes kreditelismeréshez szüksé-
ges dokumentumokat - kreditelismertetési
kérelmet, leckekönyv fénymásolatát - pos-
tai úton kell majd elküldened az egyetem cí-
mére (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 
1-9.), Major Tamás nevére.

Művészeti mesterszakok esetében a kredit-
elismerési eljárás tanulással elsajátított kom-
petenciák, munkavégzés során szerzett ta-
pasztalat alapján portfólió beszámításával is 
lehetséges.

A KÉRELMEK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2020. május 15. (a 2020-as általános felvételi 
eljárásban)

Az elfogadott alapszakok és a kreditelismerés 
során beszámítható ismeretek listáját a kiad-
vány végén találod.

PONTSZÁMÍTÁS

FELVÉTELI PONTOK: 

ANIMÁCIÓ ÉS MÉDIA DESIGN MESTERKÉP-
ZÉS ESETÉBEN:
a felvételi során legfeljebb 100 pontot szerez-
hetsz, mely tartalmazza a többletpontokat is:

 f 30 pont szerezhető korábbi munkákból  
összeállított portfólió alapján,

 f 69 pont szerezhető szakmai és motivációs 
beszélgetés során

 f maximum 1 pont szerezhető  
többletpontként.

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐMŰVÉSZ, DESIGN- 
ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT, DIVAT- ÉS 
TEXTILTERVEZÉS, ÉPÍTŐMŰVÉSZ, FORMA-
TERVEZŐ MŰVÉSZ, FOTOGRÁFIA ÉS TERVE-
ZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN:
a felvételi során legfeljebb 100 pontot szerez-
hetsz, mely tartalmazza a többletpontokat is:

 f 50 pont szerezhető korábbi munkákból 
összeállított portfólió alapján,

 f 49 pont szerezhető szakmai és motivációs 
beszélgetés során

 f maximum 1 pont szerezhető  
többletpontként.

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ MES-
TERKÉPZÉS ESETÉBEN:
a felvételi során legfeljebb 100 pontot szerez-
hetsz, mely tartalmazza a többletpontokat is:

 f 99 pont szerezhető gyakorlati felvételi 
vizsga során,

 f maximum 1 pont szerezhető  
többletpontként.

KREDITELISMERÉS

TÖBBLETPONTOK:
 
ANIMÁCIÓ ÉS MÉDIA DESIGN MESTERKÉP-
ZÉS ESETÉBEN maximum 1 többletpont adható 
a felvételi során:

 f Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
- fogyatékosság: 1 pont 
- gyermekgondozás: 1 pont 
- hátrányos helyzet: 1 pont
 f Országos és nemzetközi szakmai verseny: 
1 pont
 f OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri 
Konferencia 1-3. hely: 1 pont

 f Szakmai publikáció: 1 pont

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐMŰVÉSZ, DESIGN- 
ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT, DIVAT- ÉS 
TEXTILTERVEZÉS, ÉPÍTŐMŰVÉSZ, FORMA-
TERVEZŐ MŰVÉSZ, FOTOGRÁFIA ÉS TER-
VEZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN
maximum 1 többletpont adható:

 f Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
- fogyatékosság: 1 pont 
- gyermekgondozás: 1 pont 
- hátrányos helyzet: 1 pont
 f OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri 
Konferencia 1-3. hely: 1 pont

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ MES-
TERKÉPZÉS ESETÉBEN maximum 1 többletpont 
adható:

 f Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
- fogyatékosság: 1 pont 
- gyermekgondozás: 1 pont 
- hátrányos helyzet: 1 pont



ANIMÁCIÓ

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MŰVÉSZ

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS

ÉPÍTŐMŰVÉSZ 

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ

FOTOGRÁFIA

MÉDIA DESIGN

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ

TERVEZŐGRAFIKA

Diplomásoknak szóló, egyetemi szintű diplomát 
adó képzések az alapképzés után

MESTERSZAKOK
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FŐBB SIKEREINK:
SECOND HAND Barkóczi Noémi: fesztivál sze-
replések; LIBRI KÖNYVTRAILER Rödönyi Csilla: 
Bud Spencer - 80 év alatt a Föld körül; OMDK
2017 Czanik Georgina: Emlék, Animáció II.hely;
ANILOGUE, KAFF, SZOLNOKI NEMZETKÖZI 
FILMSZEMLE fesztiváloknak hallgatói külsős
projektek: a LIBRI könyvkiadóval együttműkö-
désben készített könyvtrailer sorozat, szignálfil-
mek; DEBRECZENI ZSUZSANNA: I Have Prob-
lems, Annecy WTF2019 program

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
RÖDÖNYI CSILLA grafikus, animációs tervező 
BARKÓCZI NOÉMI animációs tervező
KOLOP ANITA animációs tervező
VERHÓCZKI ÁDÁM animációs tervező
OROSZ TINA animációs tervező

SZAKFELELŐS:
KISS MELINDA DLA
egyetemi docens, 
animációs tervezőművész,
az Animáció és Média 
design Tanszék vezetője

„Az animációban sok minden egyesül, renge-
teg ága van, tágak a határai, gyakorlatilag
semmi sem szab korlátot a képzeletem meg-
jelenítésének. A szakma fortélyairól sokat 
tanultam a tanáraimtól, az egyetemnek kö-
szönhetően több éles munkában is kipróbál-
hattam magam már tanulmányaim alatt.” 
RÖDÖNYI CSILLA végzett hallgatónk

„Nagyon vonzó volt számomra az a fajta szabad-
ság, amit az animáció tud adni. A szakmában te-
vékenykedő, aktívan alkotó tanáraimmal inkább 
mentor - mentorált viszonyok alakultak ki, és ez 
a barátságos légkör meghatározta a METU-n 
töltött két évemet.”

VERHÓCZKI ÁDÁM végzett hallgatónk

„Amikor az első lépéseket megtesszük az ani- 
máció műfajában, általában nem is sejtjük, 
hogy mekkora kalandba vágunk. Ahogy egy-
re jobban belemerülünk, úgy fedezzük fel  
az igazi mélységeit, döbbenünk rá arra, hogy 
a végtelen lehetőségek területén járunk.“ 
KISS MELINDA DLA

ANIMÁCIÓ  
mesterszak

M más vizuális művészeti területen tanultál, hi-
szen eddig megszerzett tudásoddal és kellő 
szorgalommal meg fogod találni a kapcsoló-
dási pontot az animáció sokszínű műfajához. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff egyéni alkotóként
ff stábok művészeti vezetőjeként
ff vezető munkatársként animációs, grafikai és 
reklámstúdióban, kreatív csapatoknál
ff irányíthatsz összetett projekteket, komplex 
szakmai folyamatokat

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BALOGH ÁRON 3D animációs tervezőművész  
CSÁKI LÁSZLÓ Balázs Béla-díjas animációs 
rendező
DUCKI KRZYSZTOF grafikusművész
HOLLÓ-LELESZI KRISZTINA gyártásvezető
Prof. Dr. KEPES ANDRÁS egyetemi tanár,  
Táncsics Mihály-, és Prima-díjas, Pulitzer- 
emlékdíjas író, televíziós műsorkészítő
KERESTES SZABOLCS zeneszerző, hangmérnök
KRÁNICZ BENCE filmkritikus
MUHI KLÁRA dramaturg, filmkritikus
PALOTÁS KINCSŐ 2D animációs tervezőművész
ULRICH GÁBOR Balázs Béla-díjas animációs 
rendező

SZAKMAI PARTNEREINK:
Cinemon Stúdió, Magyar Filmlabor, Umbrella 
Stúdió, ODD Stúdió, KGB Animációs Stúdió, 
Átrium, Magyar Rajzfilm Kft., Szolnoki Nem-
zetközi Képzőművészeti Filmszemle, Anilogue 
Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, BABtér, 
S.A.I.N.T Audio Stúdió, Puppetworks Stúdió

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles animációs tervezőművész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

esterszakunk inspiratív légköre 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
az animációs filmnyelv haladó 

szintjére lépve árnyaltabb műfaji kihívások-
nak tegyél eleget, és nagyobb hangsúlyt he-
lyezz a rendezői és kreatív tervezői attitűdre. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff a tervezési és gyártási folyamatokat: koncep-
ció kidolgozás, megrendelővel való egyezte-
tés, stáb koordinálás, gyártás ütemezés
ff megismered az animációs műfaj kortárs  
jelenségeit, tendenciáit
ff hangdesignt, hiszen a filmhang fontos  
összetevője az animációs műfajnak
ff valós helyzetekben készülhetsz a kreatív 
ipar kihívásaira 

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
ff animációs tervezési feladatok (pl: irodalmi 
művek adaptációja; éles megrendelések)
ff dramaturgiai ismeretek fejlesztése
ff szoftveres felzárkóztatás
ff 2D és 3D animációs technikák
ff hangdesign alapozó gyakorlatok
ff vizuális stílusgyakorlatok

Második év:
ff diplomaprojekt fejlesztése, ehhez kapcso-
lódóan egyéni animációs technikák kidol-
gozása, dramaturgia és látvány fejlesztése, 
projektre szabott hangdesign 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
alkotói koncepció; vizuális stílusgyakorlatok; 
animációs műfajelmélet; komplex animációs 
filmnyelv; programismeret; animációs drama-
turgia; mozgóképes tipográfia

GYERE HOZZÁNK,  ha úgy érzed, hogy az ani-
máció a leginkább hozzád illő kifejezési forma. 
Várunk, ha komplex alkotói kihívásokon keresz-
tül magasabb szintre szeretnél lépni a műfa-
jon belül. Gyere bátran akkor is, ha korábban
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BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐ MŰVÉSZ  
mesterszak

KOVÁCS BRIGITTA végzett hallgatónk

C rendelkezel, környezettudatosan gondolkodsz,
jó problémamegoldó vagy, igényes a minősé-
gi munkára, és mindezekhez jó kommunikáci-
ós készséged van.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
ff belsőépítész stúdióban vezető tervező, társ-
tervező
ff építész stúdióban belsőépítész társtervező
ff belsőépítész designer

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BODONYI ZOLTÁN okleveles építőművész
DEMETER NÓRA DLA, Ybl Milós-díjas építész 
GERGELY LÁSZLÓ belsőépítész vezető tervező
HEFKÓ MIHÁLY DLA  Ferenczy Noémi-díjas 
belsőépítész, Ybl-díjas építőművész
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas 
építész, belsőépítész, vezető tervező
MÁTRAI PÉTER DLA Ybl-díjas építész
MOLNÁR BEÁTA építész tervezőművész
PINTÉR MÁRTON építész tervezőművész 
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor 
emeritus, Munkácsy-díjas művészeti író, 
művészettörténész, designtörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Europa Design Hungary Zrt., Krüllung Kft.,Top 
Trade Kft., Laurum Kft., Falco Zrt., Ambi Light, 
Millipop, Reneszánsz Kőfaragó Zrt., Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Du-
naszentmiklós Község Önkormányzata, Agro-
plaszt Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles Belsőépítész tervezőművész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges

élunk olyan belsőépítészek képzé-
se, akik önálló tervezőként, vagy 
építésztervezők társtervezőjeként

dolgozhatnak a Magyar Építész Kamara Bel-
sőépítész tagozatának tagjaként. 

Kreatív gondolkodásoddal alakíthatod a min-
dennapi környezetet, a külső és belső tereket 
egyaránt. A szakmában praktizáló oktatóink 
együttműködésével segítjük a környezet alakí-
tásához szükséges művészi látásmód fejleszté-
sét, annak alkalmazását az alkotó munkában.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff az építészet és a belsőépítészet elméleteit, 
koncepcióit, tradícióit
ff az egyes anyagok tulajdonságait és felhasz-
nálásukhoz elengedhetetlen műszaki, vala-
mint megmunkálási tudást
ff az építőművészethez kapcsolódó művészeti 
kutatás módszertanát
ff kültéri és beltéri bútorok, belső térkialakítás 
alkotási folyamatait
ff formai és anyagbeli kísérletezésre, model-
lezésre inspirálunk, hogy megtaláld a saját 
tervezői identitásod 

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
ff belsőépítészet és bútortervezés
ff építészeti tervezési feladatok
ff kritikai látásmód kiszélesítése
ff probléma kutatási és megoldási készségek 
elsajátítása 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
belsőépítészet; építészet; designkultúra; de-
sign; integrált társművészeti gyakorlat; város-
tervezés, ökológia

GYERE HOZZÁNK, ha építőművész, környezet-
alakítási, vagy formatervezési, építészeti alap-
képzésben szereztél belső téralakítási ismere-
teket, arányérzékkel, térlátással, színérzékkel

„A METU fontos erénye a szakok közötti
együttműködés, az integrált társművészeti
gyakorlat során különböző szakok hallgatói
dolgozhatnak együtt valós projekteken.  
Ennek köszönhetően résztvettem egy opera-
előadás díszletének megtervezésében, a közös
brainstormingtól kezdve egészen a kivitelezé-
sig. A közös munka rendkívül inspiráló volt,
rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb.”

PETRUS NIKOLETTA  végzett hallgatónk

„Az egyetem lehetőségeket biztosít a szakma 
megismerésére, kapcsolatok építésére, a hall-
gatókat jó hangulat és remek csapat várja!”

MOLNÁR MÁRTA végzett hallgatónk

„Tanáraink hozzáértése valamint segítőkészsé-
ge, a különböző feladatok kihívásai, az iskola 
technikai felszereltsége mind segítették szak-
mai fejlődésemet. A féléveket lezáró konzul-
tációs prezentációk, az oktatók, a szaktársak 
előtti előadás fejlesztette kommunikációs 
készségemet. Az itt szövődött barátságok 
- amik mára munkakapcsolatokká váltak -  
a közös csapatmunkák, az előadásokon 
és workshopokon való részvételek is mind  
az egyetemnek köszönhetőek, hiszen ezek 
nem valósultak volna meg a METU nélkül.”

ALEKSIC JÚLIA végzett hallgatónk

„Szerintem rengeteget számít a szakmai fej-
lődésnél, hogy mit kapunk oktatóinktól. Úgy 
érzem, hogy a családias légkör, a sok türelem, 
támogatás és pozitív hozzáállás nagyon fon-
tos része a szakmai fejlődésünknek, hiszen 
ezáltal érezzük azt, hogy érdemes tanulnunk.” 
DÜRGŐ ATHÉNA végzett hallgatónk

SZAKFELELŐS:
DEMETER NÓRA DLA
egyetemi docens, 
Ybl Miklós-díjas építész

SIKEREINK:
ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZAT DIPLOMA DÍJA
Menkó Márta; ART DIPLOMA DÍJ Németh 
Bettina Zsófia, Somkutas Bianka Gizella, 
Menyhért-Mezei Flóra
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SZAKFELELŐS:
UHL GABRIELLA PhD 
egyetemi docens, 
művészettörténész, kurátor

„A METU-n töltött szakmai gyakorlatom alatt
határoztam el, hogy jelentkezem a design- és
művészetmenedzsment mesterszakra, és ek-
kor döntöttem el azt is, hogy a későbbiekben 
az az ember szeretnék lenni, aki hidat képez 
a művész, a piac és a szakma között. Fon-
tosnak tartom az olyan emberek szerepét 
a művészeti piacon, akik felkarolják, támogat-
ják és hozzáértésükkel, tudásukkal segítik
az alkotók, formatervezők munkáját.”

KÁLDI BERNADETT IMOLA  végzett hallgatónk

„Műalkotásokat létrehozni, tárgyi világunkat 
és környezetünket humanizálni – szép és ne-
mes feladat. De legalább ilyen fontos és még 
talán annál is nehezebb azokat a körülmé-
nyeket megteremteni, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a műtermekben-műhelyekben 
születő értékek eljussanak azokhoz, akiknek 
az alkotók munkáikat szánták. Nem kevés 
találékonyságot és kreativitást igénylő tevé-
kenység ez, amelynek a jövőben egyre nő  
a jelentősége.” 
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc

FŐBB PROJEKTJEINK:
IN | SIDE | OUT a STYLEWALKER NIGHTON; 

„CAN’T TOUCH THIS!” a Bálnában; OFF BI-
ENNÁLE 2017 

ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
RÉCSEY MANYI ESZTER menedzser, Vajda
Lajos stúdió; HORVÁTH KATALIN KITTY ku-
rátor asszisztens, Kassák Múzeum lakhatási
problémákkal foglalkozó kiállítás; VADINSZKY
TÍMEA munkatárs, Budapesti Tavaszi Fesztivál;
KÁLDI BERNADETT IMOLA rendezvényszer-
vező asszisztens, Operett Színház

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT  
mesterszak

A művészeti szakokon végzettekre, mint a de-
sign- és művészetelmélet, a szabad bölcsészet 
területéről érkezőkre. Azok számára is elérhe-
tő a képzés, akik közgazdasági, műszaki vagy 
más végzettséget szereztek, ugyanakkor nyi-
tottak a kulturális vállalkozások, kreatív ipar-
ágak menedzselése iránt. 

SPECIALIZÁCIÓK: divatmenedzsment, kurátori
ismeretek
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff vezetőként,  kurátorként, menedzserként, 
művészeti szakértőként design- és művésze-
ti stúdiókban, galériákban, antikvitásokban, 
múzeumokban, kulturális  intézményekben
ff vállalkozások  PR-, művészeti  tanácsadójaként 
ff projektmenedzserként
ff program-, fesztiválszervezőként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BENCSIK BARNABÁS művészettörténész, kurátor
Dr. ERDEINÉ KÉSMÁRKI-GALLY SZILVIA PhD 
okleveles közgazdász
Dr. PÖRCZI ZSUZSANNA PhD esztéta
Dr. SLÉZIA JÓZSEF PhD művészettörténész
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor 
emeritus, Munkácsy-díjas művészeti író, 
művészettörténész, designtörténész
Dr. habil. WESSELÉNYI-GARAI ANDOR PhD 
építész, építésztörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Kassák Múzeum, OFF Biennále, Magyar Nem-
zeti Galéria, Open Society Institute (Versio film-
fesztivál)

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles design- és művészetmenedzser
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI, LEVELEZŐ magyar nyelven - állami 
ösztöndíjas, önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

kitágított design fogalom, mint 
kreatív megoldások tárháza mára 
nélkülözhetetlen a globális gazda-

sági szférában.

A művészeti szektor üzleti és nonprofit szerep-
lőinek - múzeumok, kiállítóhelyek - termék-
struktúra kialakítása, piaci menedzselésük, ha-
zai és nemzetközi kapcsolataik kiépítése olyan 
szakembereket igényel, akik ismerik a kortárs 
design- és művészeti szcénát, a trendeket.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff projektmenedzsmentet és gyakorlatorien-
táltságot segítő ismereteket
ff az együttműködési gyakorlatok elsajátítását
ff flexibilis tudást: a kortárs művészeti és design 
szcéna átfogó ismerete, vállalkozói ismere-
tekkel kombinálva

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első év:
ff alapozó, elsősorban elméleti tárgyak 
ff kortárs művészeti és design színtér, intéz-
ményrendszer
ff a szcénában folyó projektekbe való betekin-
tés (kiállítóhelyek, fesztiválok, design stúdiók)
ff írás és prezentációs készségek fejlesztése
ff intézményspecifikus ismeretek, pl. kiállítás, 
filmfesztivál, színházi menedzsment

Második év:
ff gazdasági és menedzsment ismeretek 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs művészetelmélet és történet, kortárs 
design; kreatív ipar, kreatív gondolkodás; kriti-
kai kultúrakutatás; kurátori ismeretek; társmű-
vészetek (tánc, színház, zene, báb stb.)

GYERE HOZZÁNK, ha kedvet érzel a vállal-
kozások kulturális menedzseri feladatainak 
ellátására, ha képes vagy önálló kezdemé-
nyezésre, vállalkozókedvvel, szervezőkészség-
gel, beszédben és írásban is jó stílussal ren-
delkezel. Éppen úgy számítunk a design- és
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SZAKFELELŐS:
REMETE KRISZTA DLA habil.
egyetemi docens, 
divat- és jelmeztervező 
művész

FŐBB SIKEREINK:
HEIMTEXTIL 2017 Beliczay Zsófia: Young Cre-
ations Award Upcycling; A’DESIGN AWARD
Beliczay Zsófia ezüst, Zámori Zsófia bronz érem;
OMDK 2017 Gondos Eszter: Design I.díj; 2015:
Zachar Viktória Craft II.díj; 2019 Varnyú Dorina
Craft, I.díj; Fülöp Luca Design, III.díj; MAGYAR
FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016 Wolf Bettina, meg-
osztott különdíj; MARIE CLAIRE FASHION DAYS;
NEW CRAFT kiállítások; JÓL ÁLL NEKED A TO-
LERANCIA döntős Bráz Noémi, Horváth Renáta,
Virág Anita; FASHION LIVE! 2017 divatbemutató; 
VOGUE ITALIA Talents Hornok Barbara; FOR-
BES 30/30 Mészáros Lúcia; BCEFW 2018 Young
Talents: Horváth Renáta, Virág Anita, Hatházi Lili, 
Kocsis Emese; METU LOOK fashion edition 

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS
mesterszak

A 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, divaték-
szer a divatlátványig
Textiltervezés - szövött, nyomott textil, minta-
tervezés, textil objekt az experimentális textilig
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff divat- és textilstúdiókban
ff hazai és nemzetközi márkaképviseleteknél 
ff önálló alkotóművészként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész
BALVIN NÁNDOR formatervező
BARÁTH HAJNAL DLA habil. Ferenczy Noémi-
díjas textilművész 
DROPPA JUDIT DLA habil. Munkácsy-díjas 
textilművész
JUHÁSZ NÓRA textilművész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
PAPP ANETT textilművész
SZILÁGYI-CSÜLLÖG MÓNIKA divatmenedzser, 
média szakember

SZAKMAI PARTNEREINK:
Defolabor, Nanushka, Európa Design Hungary
Zrt., Iparművészeti Múzeum, Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem; Innovatext; Hagyományos 
Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Csárdatext

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles divat- és textiltervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

divat- és textiltervezés a kreatív ipar
egyik fontos területe. Tervezés ré-
vén hoz létre olyan terméket, al-

kotást, amelyben a szellemi tartalom válik
dominánssá és értékteremtővé.

Célunk az alkotói egyéniség fejlesztése, hogy
tudatos tervezővé, alkotóvá válj, mert az egyéni 
hang megtalálása alapvető fontosságú egy si-
keres tervezőnél. Meggyőződésünk, hogy 
szükség van olyan alkotóművészi gondolko-
dással rendelkező tervezőkre, akik értelmezni 
tudják a szakterület kihívásait, és azokra inno-
vatív módon kreatív válaszokat tudnak adni. 
 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első szemeszter:
ff kutatás módszertan és a divat, illetve textil-
tervezés összefüggése, kreatív gondolkodás 
kialakítása, kreatív formaképzés a divatban

Második szemeszter:
ff egyéni tervezői hang keresésével új tendenci-
ák tanulmányozása és technológiákra épülő 
tervezés, kötött kelmék formaképzése, síkkö-
tés, autonóm és alkalmazott textilek

Harmadik szemeszter:
ff egyéni témák pszichológiai és módszertani 
megközelítése, személyre szóló tervezési 
terület, feladat kialakítása, egyéni kollekció 
tervezése, trendek értelmezése 

Negyedik szemeszter:
ff egyéni hangra épülő diplomamunka terve-
zése és kivitelezése, egyéni projektvezetéssel

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
divat műtermi gyakorlatok; divattervezés és 
kutatás; textil műtermi gyakorlatok; textil-
tervezés és kutatás; iparművészettörténet; 
kortárs design; speciális tervezés; integrált ter-
vezés; esztétika; vállalkozási ismeretek; fenn-
tartható társadalom és kultúra

GYERE HOZZÁNK, ha érdeklődéssel fordulsz  
a divat- és a kortárs textil felé, ha önállóan és

„Hatalmas élmény volt hazai divattervezőktől 
tanulni. Az egyetem által nyújtott lehetőségek,
mint jól felszerelt műhely, az ott rendelkezés-
re álló szakmai segítség, a divatbemutatókon,
kiállításokon való részvétel révén olyan alapot
kaptam, amivel könnyen tovább tudok lépni.” 
SEBŐK KORINNA végzett hallgatónk

„Gondolkodásmódot adnak át, nem pedig meg-
oldást. Mindenkinek segítenek megtalálni a sa-
ját tervezői nyelvét, a legjobb irányt és módszert, 
amivel kifejezheti önmagát.” 
HORNOK BARBARA végzett hallgatónk

„Ha egy kicsit is izgat a textiltervezés, biztos le-
hetsz benne, hogy ha kellő szorgalommal, kitar-
tással állsz az előtted lévő feladatokhoz, akkor  
a METU mindent elkövet annak érdekében, 
hogy a benned motoszkáló kreatív vadhajtá-
sokból, szakmai hozzáértés és tapasztalat hoz-
záadásával izgalmas alkotások születhessenek.” 
HORVÁTH EVELIN végzett hallgatónk

„Mindig kihívások elé állítottak, ami arra készte-
tett, hogy kísérletezzek és új utakat fedezzek 
fel. A METU-n nagyon jó hátteret kap, aki kész 
keményen dolgozni a céljaiért, megadnak min-
den segítséget, támogatnak, inspirálnak, hogy
a munkánk mindig a lehető legjobb legyen.” 
HATHÁZI LILI végzett hallgatónk
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divattervezés

A divattervezést komplexen értelmezzük, 
segítünk megtalálni az egyéni tervezői 
attitűdödet. 

Gondolkodhatsz a hagyományos öltözék- és 
kiegészítő tervezésben, saját fejlesztésű anya-
gokban, vagy a már jól ismert megoldások 
használatában. Tervezhetsz táskát, ékszert, 
szoborszerű alkotásokat, vagy akár formaru-
hát. Arra inspirálunk, hogy szakmai tudásod 
kreativitásoddal párosulva egyedi megoldáso-
kat eredményezzen.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff ruhaobjekt-, divatékszer-, látványruha-, vagy 
a klasszikus ruhatervezést
ff összetett gondolkodást
ff márkamenedzsmentet
ff brandépítést

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs képzőművészet; kötött kelme sajátos 
formaképzése; digitális felületre tervezett kol-
lekció; egymásnak tervezett öltözékek; trend-
re épített kollekció; síkkötött struktúrák és 
formák; Bauhaus; Kelet-Ázsia építészete

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
ARANYOSI ZSUZSANNA DLA textilművész
CSALÁR BENCE divatblogger
JUHÁSZ NÓRA textilművész
KONSÁNSZKY DÓRA divattervező művész
KOVÁCS ADÉL divattervező, NUBU
RÁKHELY ZSÓFIA divattervező
MIHALKOVICS EDINA grafikus, divatillusztrátor

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
REMETE KRISZTA DLA habil. egyetemi docens, 
divat- és jelmeztervező művész

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

Elméleti és gyakorlati kutatásokra építünk, 
képzésünk fő jellemzője a kísérletezés és 
innováció.

Egyéni látásmódod kialakításában segítünk, 
hogy elméleti és gyakorlati tudásodra alapoz-
va felkészült textiltervezőként tudj választ adni 
szakmád kihívásaira.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff kísérleti és hagyományos anyagkialakítási 
megoldásokat 
ff klasszikus textiltervezési technikákat
ff a funkcionálistól az egyedi, autonóm, expe-
rimentális textilekig sokféle területtel fog-
lalkozhatsz
ff a saját márkád kialakításához szükséges el-
méleti és menedzsment ismereteket 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
kortárs design ismeretek; speciális tervezés és 
kutatás; kutatásmódszertan; számítógépes ter-
vezés; prezentációs és előadói gyakorlatok;  
márkakialakítás; gyári gyakorlati tervezés; kol-
lekciótervezés, minta és szerkezet tervezés;
ipari kivitelezés

TŐLÜK IS TANULHATSZ:
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÉKA textilművész 
HEGEDŰS ANDREA Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész
HERÉNYI BLANKA textilművész
LÁSZLÓ EDINA textilművész
PAPP ANETT textilművész 
T. DOROMBY MÁRIA  Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész 
ZACHAR VIKTÓRIA textilművész

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

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS 
mesterszak specializációk

textiltervezés
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„Jelen korunk építőművészének felelőssége, 
hogy saját alkotó szemléletében szintetizálja 
az alkotását, a befogadó közösség vágyait 
és a realitást. Mesterképzésünkben az ehhez 
szükséges elemző, kritikai, a közösségi lét 
kérdéseire nyitott, környezettudatos gondol-
kodás megalapozására helyezzük a hangsúlyt, 
kiegészítve ezt olyan művészi készségek elsa-
játításával, mely biztos alapot ad a hallgatóink 
számára az építészet világában alkotó mű-
vész-építészként való kiteljesedéshez.”

CSIZMADI PÉTER DLA, az Építészet és Design 
Tanszék vezetője

SZAKFELELŐS:
Z. HALMÁGYI JUDIT DLA 
főiskolai docens, 
Pro Architectura-díjas 
építész

ÉPÍTŐMŰVÉSZ  
mesterszak

C és épület kapcsolata, tervezésmódszertan, épí-
tészet és társadalom kapcsolata, épületszerke-
zetek, anyagismeret, kutatásmódszertan, épí-
tészettörténet 

GYERE HOZZÁNK, ha építészmérnök, építő-
művész, környezetalakítási, vagy formaterve-
zési, építészeti alapképzésben szereztél belső 
téralakítási ismereteket, arányérzékkel, térlá-
tással, színérzékkel rendelkezel, környezettu-
datosan gondolkodsz, jó problémamegoldó 
vagy, igényes a minőségi munkára, és mind-
ezekhez jó kommunikációs készséged van.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
ff építész stúdióban vezető építész tervező
ff főépítész vagy építéshatósági munkatárs
ff kivitelezésben vagy ingatlanfejlesztésben is 
elhelyezkedhetsz

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
prof. Dr. BACHMANN BÁLINT DLA Ybl Miklós- 
díjas építész
CSIZMADI PÉTER DLA Junior Príma-díjas építész
Dr. habil. WESSELÉNYI GARAI ANDOR PHD 
építész, építésztörténész
BENEDEK BARNA festőművész
KOVÁCS ZOLTÁN DLA Ferenczy Noémi-díjas 
építész, belsőépítész, vezető tervező 
MÁTRAI PÉTER DLA Ybl-díjas építész
MOLNÁR BEÁTA építész tervezőművész
PINTÉR MÁRTON építész tervezőművész
Dr. habil. VADAS JÓZSEF CSc professor eme-
ritus, Munkácsy-díjas művészeti író, művészet-
történész, designtörténész

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles építőművész 
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

élunk olyan építőművészek képzé-
se, akik alkotó munkájuk során egy-
szerre képesek az építészet érzelmi

és értelmi, művészi és tudományos aspek-
tusait figyelembe venni. 

Oktatási struktúránk alapja, hogy a felmerülő
kérdéseket mindig az adott tervezési feladat 
kerete között vizsgáljuk, legyen szó elméleti
vagy akár műszaki, tudományos kérdésekről.
Képzésünk középpontjában az ember, a kisebb 
emberi csoportok, közösségi terek, az épület és 
környezete közötti kapcsolatok vizsgálata áll. 
Hisszük, hogy az építészet jövője a szociális és 
környezettudatos gondolkodásról fog szólni.  
Az ennek megfelelő ismeretek megszerzésében,
és az ehhez a munkához szükséges készségek 
elsajátításában segítjük a jövő építőművészeit.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff építőművészeti tervezési kompetenciákat,  
művészi, építészeti és belsőépítészeti 
készségeket
ff az építőművészethez kapcsolódó  
művészeti kutatás módszertanát
ff építészethez kapcsolódó társszakmák 
ismereteit
ff építészetelméletet
ff az építészet és társadalom kapcsolatával 
foglalkozó stúdiumokon vehetsz részt
ff fejlesztjük kommunikációs és prezentációs 
készségeidet

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
ff építészeti tervező kompetenciák erősítése
ff elméleti stúdiumok
ff társszakmai ismeretek
ff ökológius és szociális gondolkodás  
elmélyítése
ff kritikai attitűd erősítése

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
építészet, építőművészet, belsőépítészet, város 
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SZAKFELELŐS:
BALVIN NÁNDOR DLA habil.
egyetemi docens, 
formatervező

„A szakon olyan szakemberek oktatnak, akik
a tanítás mellett komoly projektekben vesz-
nek részt, ezt a folyamatosan aktuális szakmai
látásmódot adják tovább a hallgatóknak.”

ÁRPÁS RENÁTÓ végzett hallgatónk

„Elegendő szabadságot és inspirációt nyújtott,
jó hangulatú és releváns vitákat folytattunk
a tanárokkal. Eközben arra is rájöttem, hogy
a design folyamatában melyik az a terület, amit
szeretek, és amiben jó is vagyok. Önállóságra
tanított, segített, hogy merjek kitartani  
az ötleteim mellett. Nagyon klassz a légkör,
a tanárok itt nem zsigerelnek vagy hajtanak,
hanem inspirálva motiválnak a cél felé.”

NAGY GERDA végzett hallgatónk

„Az egyéniséged mellé megkapod azokat  
a mankókat, amikkel kiteljesedhetsz. Nem for-
málnak, hanem hozzásegítenek a céljaidhoz. 
Amennyiben meg tudod fogalmazni, mire 
van szükséged, itt van olyan szakember, aki 
iránymutatással tud szolgálni. Építő jellegű 
kritikákra számíthatsz, pályázati lehetőségek-
re, együttműködési hajlandóságra, közösségre!”

PANCSA EMESE végzett hallgatónk

„A formatervezés célja - legyen az indusztriális 
vagy konceptuális -, hogy olyan esztétikai ér-
tékekkel bíró alkotásokat hívjon életre, ame-
lyek szellemi üzenete messze túlmutat azok 
puszta funkcionalitásán.”

BALVIN NÁNDOR DLA

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Szeidl Dóra Design, II.díj; FRESH
DESIGN nemzetközi kiállítás és workshop;
OMDK 2019 Hegedüs Klára Zsófia Craft 1., I.díj
PANCSA EMESE TEDxMETU előadó, Startup 
ösztöndíjas, OMDK 2017 Építőművészet és 
Design, I. díj, Rektori különdíj; OMDK 2019 
Design, I. díj,  Pro Arte Aranyérem

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ  
mesterszak

A hatósági problémáira, ha érdekelnek a minket 
körülvevő tárgyak és kritikusan viszonyulsz vi-
lágunkhoz, ha felelősséget érzel szűkebb-tá-
gabb életterünk élhető minőségéért, és termé-
szetesen, ha érzel magadban képességet arra, 
hogy mindezeken designerként segíteni tudsz.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, lehetsz:
ff önálló tervezőművész, designvállalkozás 
vezetője
ff designstúdiónál tervező vagy vezető
ff kreatív ügynökségeknél és reklámcégeknél 
tervező
ff termelő és szolgáltató cégeknél vezető  
tervező
ff designtevékenység szervezője, irányítója, 
vezetője

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BÁRKÁNYI ATTILA DLA habil. professor 
emeritus, Ferenczy Noémi-díjas formatervező
BECKER GYÖRGY pszichológus 
BUBIK VERONIKA tipográfus, formatervező
DEZSÉNYI PÉTER DLA színművész, 
színházrendező 
LENKEI BALÁZS DLA formatervező művész
NÁDAS GERGELY formatervező művész
REJKA ERIKA DLA keramikus művész
SCHACHTER BARBARA mérnök-formatervező, 
SELJÁN MÁRK DLA formatervező művész

SZAKMAI PARTNEREINK:
EDAG Engineering GmbH - EDAG Hungary Kft.,
VIDEOTON Elektroplast Kft., CAD-Terv Kft.,
Freedee Nyomdai Szolgáltató Művek

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles formatervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

formatervezés a tárgytervezés terü-
leteit lefedő és átfogó tevékenység,
 legfontosabb jellemzője az innová-

ció, a kreativitás, a környezettudatosság és
a szociális érzékenység. 

Tervezhetsz bútort, köztéri tárgyat, járművet, 
lámpát vagy akár elektronikai eszközt, konyhai 
készüléket. Naprakész leszel a formatervezés 
irányzataival kapcsolatban, képessé válsz ar-
ra, hogy tudásodat saját tervezői világodban 
teljesítsd ki.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff korszerű tervezési módszereket, elméleti  
és gyakorlati ismereteket
ff alap-, szerkesztői-tervezői és 3D-s  
számítógépes programokat
ff magas fokú prezentációs és vitakészséget
ff jogi ismereteket, designstratégiát és design-
menedzsmentet
ff szabad és önálló döntési, problémafelismerési 
és megoldási képességet, kritikai attitűdöt
ff a formatervezés trendjeit
ff tervezői felelősséget

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Első év: 
ff szoftveres felzárkóztatás 2D és 3D-ben, in-
dusztriális és konceptuális design módszer-
tani ismeretek bővítése, kutatáson alapuló 
problémamegoldó tervezés.

Második év:
ff kutatáson alapuló integrált rendszerek ter-
vezése szabadon választott témakörben, ko-
operáció valós ipari szereplőkkel. 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
reuse, recycling, redesign; ecodesign; life 
circle design; C2C design; inclusive design; 
design for all; co-design; design activism

GYERE HOZZÁNK, ha kíváncsi vagy és felfi-
gyelsz környezetünk hasznossági és használ-
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FOTOGRÁFIA
mesterszak

A GYERE HOZZÁNK, ha tudásodat tovább mélyíte-
néd, ha a fotográfia számodra nem csak leképe-
zés, hanem gondolatközvetítő, témameghatá-
rozó médium. Ha szeretnéd a vizuális környe-
zetedet alakítani, irányt mutatni, a saját elkép-
zelésedet, véleményedet megmutatni, alkalma-
zott vagy autonóm művészként hatással lenni 
a külvilágra, a társadalom vizuális kultúrájára.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff fotográfusi munkakörökben a fotográfia és 
a vizuális média különböző szakterületein
ff önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
ANDRÁS EDIT PhD művészettörténész
BÁTORI ZSOLT PhD művészetfilozófus
CZEIZEL BALÁZS DLA fotográfus
FABRICIUS ANNA DLA fotográfus, videóművész
GERHES GÁBOR Munkácsy-díjas képzőművész
ILLÉS BARNA fotográfus 
KORNISS PÉTER Kossuth-díjas, Pulitzer-emlék-
díjas fotográfus
PETTENDI SZABÓ PÉTER fotográfus
PFISZTNER GÁBOR szakíró
RÉVÉSZ TAMÁS Balázs Béla-, World Press Photo-
díjas, Pulitzer-emlékdíjas fotóművész, fotóriporter
SZABÓ DEZSŐ Munkácsy-díjas képzőművész
SZÁSZ LILLA fotográfus, képzőművész
TATAI ERZSÉBET PhD művészettörténész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Mai Manó Ház, Capa Központ, Tripont Foto Vi-
deo Kft., Godot Kortárs Művészeti Intézet, 
Ludwig Múzeum

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles fotográfustervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK:
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

vizuális kommunikáció, és ezzel 
együtt a fotográfia az információs 
társadalom egyik meghatározó 

komponense, erőteljes kulturális tényező-
vé vált és fontos bázisa a rokon vizuális 
területeknek. A verbalitás évszázadai után 
hangsúlyt adott a vizualitásnak, megteremt-
ve azt az egyensúlyt, amely az írott és a képi  
világ között elengedhetetlenné vált.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff nem csupán képalkotói problémaként le- 
szel képes kezelni a különböző fotográfiai 
műfajokat és médiafelületeket, hanem kom- 
munikációs, információs struktúrában ta- 
nulsz meg gondolkodni
ff megismerheted a professzionális fotográfiá-
ban használt korszerű digitális technikákat, va-
lamint a hagyományos kisformátumú, a spe-
ciális területeken használt középformátum és 
a nagyformátumú fényképezés széles skáláját
ff lehetőséget biztosítunk a folyamatos fejlő-
désre, az önálló és csapatmunkára egyaránt
ff olyan tudásanyagot kapsz, amellyel bekapcso- 
lódhatsz a hazai és nemzetközi művészeti életbe

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
Az első év fókuszában:
ff a technikai képességek birtokában már az ön- 
álló témaválasztásra fókuszálunk
ff összefüggéseket keressünk, arra inspirálunk, 
hogy a médiumok rendszerében gondolkodj 
és a fotográfiát eszköznek tekintsd az önki-
fejezéshez

A második évben:
ff integrált kutatási és tervezési feladatokon ke-
resztül készítünk fel a jövőbeni feladataidra
ff erősítjük az önálló témaválasztására épülő 
munkát és a média releváns ismereteit
ff a fotográfia alkalmazott és autonóm területei 
mellett a vizuális koncepción alapuló tervezői 
munkára és az ebben rejlő lehetőségekre 
fókuszálunk

SZAKFELELŐS:
GŐBÖLYÖS LUCA DLA habil. 
főiskolai tanár, 
Balogh Rudolf-díjas 
fotóművész

„A képek diktatúrájának korát éljük. Az egyre 
olcsóbbá váló technikai képalkotás és eszközei
mára bárki számára elérhetővé váltak. Másod-
percenként több millió fénykép készül világ-
szerte. Ez a fényképtömeg teljesen átalakítot-
ta a kép használatának módját, és az ahhoz 
való viszonyunkat, de egyben a képpel való 
kommunikálás kimeríthetetlen hatalmát is jel-
zi. Hogy ezzel a hatalommal tudatosan élni 
tudjunk, meg kell találnunk a számunkra leg-
megfelelőbb és leghatékonyabb képkészítési 
formát, és eszközt. Ez lesz itt a mi munkánk.”

GERHES GÁBOR Munkácsy Mihály-díjas  
képzőművész



2726

SZAKFELELŐS:
SZACSVA Y PÁL DLA habil.
főiskolai tanár, 
médiaművész 

„A média design szakma teljesen egyedülál-
ló annak tekintetében, hogy célja és eszköze
egy és ugyanaz: a médium. Tehát fő célunk
az új, digitális médiumok nyelvének kutatása,
fejlesztése, kiterjesztése.” 

SZACSVA Y PÁL

MÉDIA DESIGN
mesterszak

K és szolgáltatások, az eseményipar és az admi-
nisztratív szolgáltatások számára. 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
VFX (filmes digitális utómunka); mozgógrafika, 
UX (user experience) design; video mapping
(fényfestés); játékfejlesztés; virtuális valóság
alkalmazások készítése; hang design; adatvi-
zualizáció; webdesign; médiainstalláció 

GYERE HOZZÁNK, ha megszerezted az alapis-
mereteidet, de tovább mélyítenéd a mozgógra-
fika, a UX design, a 3D vagy a játéktervezésben,
VFX, video mapping, virtuális valóság alkalma-
zások, médiainstallációk készítésében, a zenei
informatika, adatvizualizáció területén, fejlett
vizuális, technikai, kritikai érzékkel rendelkezel.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff tervezőművészként a kreatív iparágakban
ff kísérleti designerként vagy szakreferensként 
olyan területeken, ahol a vizuális írástudás, 
a projekt design és az interakció tervezés 
elengedhetetlen
ff önálló médiaművészként

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
EMRI ZSOLT médiaművész
KOVÁCS ZOLTÁN építész, látványtervező
LISZKA TAMÁS médiaművész, filmproducer
SZÉCSÉNYI-NAGY LORÁND médiaművész 
TIMÓCZKI-NAGY MÁRTON médiaművész 
URBÁN MÁRTON médiaművész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Nemzeti Filharmonikusok, Umbrella Stúdió, VJ
Centrum Budapest, MTVA, 2B Galéria, Három 
Holló

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles médiatervező művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges

ísérletezés és innováció: nem csu-
pán egyetlen szakterületen adunk
elmélyült tudást, a vizuális tervezés,

kutatás és alkotás szinte minden területére
kiterjedő képzést nyújtunk.

Önállóan és alkotócsapat tagjaként is alkalmas
leszel média design produkciók megvalósításá-
ra a médiakommunikáció, a szórakoztató- és 
reklámipar, a művelődési és kulturális terüle-
tek, az új médiakutatás, a kiállítási- és kom-
munikációs ipar, a tudományos- és oktatási 
ismeretterjesztő, illetve a médiaművészeti 
területek számára. Emellett felkészültté válsz 
közép- és hosszútávú projektek előkészítésére, 
fejlesztésére és média design termékek gyár-
tásának megtervezésére, irányítására, szakmai 
asszisztenciájára.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff médiaművészeti alkotások, installációk, 
interaktív alkalmazások elmélyült szinten 
való tervezését, megvalósítását
ff mozgóképes műfajokban való média 
design specifikus tervezést és alkotást
ff képernyő grafikát
ff hangdesignt
ff interakció-tervezést
ff 3D tervezést
ff játéktervezést
ff UX designt
ff vizuális effektek készítését, filmes utómunkát 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Az első évben:
ff Projektfejlesztés, a médiatervezés kreatív- 
eszköztárának szélesítése, elmélyítése. Inter- 
aktív audiovizuális kommunikációs és mű-
vészi produktumok előállításához szükséges 
gyártástechnológiai, anyag- és eszközismeret.

A második év fókuszában:
ff Specializált médiatervezés, 3D tervezés és 
szimuláció a játék- és szórakoztatóipar, tudo-
mányos területek, az egészségügyi kutatás 
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SZAKFELELŐS:
ROZGONYI ÁDÁM DLA 
habil. egyetemi tanár, 
filmrendező, 
forgatókönyvíró, 
a Mozgókép Tanszék 
vezetője

„A METU-n eltöltött két év számomra a - gya-
korlati tudáson felül - a csapatban való műkö-
dés és gondolkodás készségének elsajátítását 
nyújtotta, ami elengedhetetlen ebben a szak-
mában. Azoknak ajánlom ezt a mesterkép-
zést, akik már rendelkeznek az alapokkal, de 
mégis kétségek és kérdések maradtak ben-
nük a jövőjüket illetően. Az oktatók a kap-
csolati tőke mellett sokéves tapasztalatukkal, 
egyenrangú félként segítik munkátokat, és 
bizalommal fordulhattok hozzájuk bármilyen 
kérdéssel. Jó hangulat, kiváló infrastrukturális 
háttér, tehát minden adott a fejlődéshez.”

VARGA MÓNIKA végzett hallgatónk

„Azzal az elhatározással érkeztem a METU-ra, 
hogy operatőr leszek. Természetesen ezt két 
év alatt nem lehet teljesen kivitelezni, viszont 
a műtermi órák, az izgalmas szakmai gyakor-
lat és a diplomafilmmel járó tapasztalatok 
nagyon közel vittek a célomhoz. A sokrétű 
szakmai tudás mellett mégis a legértékesebb 
dolog, amit az egyetemen szereztem, azok 
a kapcsolatok. Tanáraimmal szinte kollégák, 
csoporttársaimmal pedig barátok lettünk, 
igazi kis stábokat formálva.” 
GEDA VIKTOR végzett hallgatónk

„Én máshol végeztem az alapszakot, de itt két 
év többet adott, mint az előző három. Szá-
momra ez a mesterszak remekül letisztázta 
az alapszakon tanultakat, nagyon komplex 
tudást adott, rengeteg típusú óránk volt,  
a filmelmélettől az forgatókönyvíráson vagy  
a szerzői jogon át, a stúdiógyakorlatig. Kis 
létszámú osztályban nagy figyelmet kaptunk, 
és rengeteg projektet vittünk véghez. Már 
jobban látom, milyen irányba szeretnék to-
vábbmenni a film és tévézés világában.” 
MUNKÁCSY BARBARA végzett hallgatónk

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ
mesterszak

A SPECIALIZÁCIÓK: forgatókönyvíró-kreatív pro-
ducer, rendező-dramaturg, operatőr-vágó 
A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak.

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, alkalmas leszel:
ff élő vagy rögzített televíziós hír-, magazin-, 
vagy showműsor készítésére 
ff műsorvezetői, riporteri, szerkesztő, drama-
turg, valamint rendezői feladatok ellátására
ff egész estés és televíziós filmek, illetve soro-
zatok írására, rendezésére
ff televíziós szerkesztőségek irányítására 

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
BÁRON GYÖRGY DLA Balázs Béla-, Táncsics 
Mihály-díjas filmesztéta 
DÉVÉNYI RITA Balázs Béla-díjas díszlet- és jel-
meztervező
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HIRSCH TIBOR PhD habil., Balázs Béla-díjas 
filmtörténész, filmesztéta
Dr. habil. KEPES ANDRÁS DLA Táncsics Mihály-,
és Prima-díjas, Pulitzer-emlékdíjas író, televíziós
műsorkészítő, professor emeritus
Dr. habil. MOLNÁR GYÖRGY DLA Balázs Béla-
díjas rendező, Érdemes Művész, professor 
emeritus 

SZAKMAI PARTNEREINK:
MAFILM, Magyar Filmlaboratórium, Pesti Ma-
gyar Színház, Origo Film Studio, Magyar Nem-
zeti Filmarchívum, Schwindl Kft., Ász Bt., Special
Grip Hungary Kft., Video Assist Hungary Kft.,
Arizona MPS Rental, Uránia Nemzeti Filmszínház, 
Visionteam L.O. Filmtechnikai Szolgáltató Kft., 
Karnevál Film Kft.

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles televíziós műsorkészítő művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI magyar nyelven - állami ösztöndíjas, 
önköltséges

hagyományos műfajok, formátu-
mok mellett újak születtek, meg-
változott a technológia, a televízi-

ózás stílusa, látványvilága.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff a műsorkészítés teljes szakmai folyamatát 
ff produkciók létrehozását, kreatív és irányítói 
feladatok ellátását
ff műsorkészítői alapismereteket, kiegészítve  
a fikciós film és sorozat, a hírriport-dokumen-
tumfilm, a szórakoztató műfajok tudástárával 
ff író-dramaturgiai, rendezői, vágási, látvány- 
és hangtechnikai, operatőri és kreatív pro-
duceri gyakorlati ismereteket 
ff külső helyszíneken végezhető szakmai gya-
korlatokon veszel részt 

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE: 
Első szemeszter:
ff a televíziózás és mozgóképkészítés  
technikai alapjainak fejlesztése
ff a kamera, a hangrögzítő berendezések 
kezelésében való elmélyülés
ff az utómunkában használatos eszközök 
professzionális megismerése
ff az adásrendező szakma és a dramaturgiai, 
szerkesztési feladatok megkívánta speciális 
ismeretek

Második szemesztertől:
ff specializációválasztás, a szakma egy  
szegmensében való elmélyülés
ff egyéni és team-munkamódszerek fejlesztése 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
Forgatókönyvíró-kreatív producer / Operatőr-
vágó / Rendező-dramaturg stúdium; Mozgó-
kép-, médiaelemzés és gyakorlat; Mozgókép-
elmélet; Televíziós ismeretek és gyakorlatok; 
Látvány- és hangtechnikai ismeretek

GYERE HOZZÁNK, ha elméleti és gyakorlati is-
mereteidre alapozva szeretnél a magyar televí-
ziózás hiteles, emblematikus szereplőjévé válni.
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TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ mesterszak
specializációk

operatőr-vágó

Ezt a specializációt javasoljuk, ha a kame-
ramani, operatőri munka iránt mutatsz 
érdeklődést, emellett kiemelten érdekel 
a vágás, melynek mind művészetét, mind 
technikai fortélyait meg akarod tanulni.

A film- és tévéműsor-készítés egyik legfonto-
sabb, technikai tudást is igénylő alkotói szak-
ma a vágóé, illetve az operatőré. E két terület 
amellett, hogy stílusteremtés, látvány, ritmus 
és képi dramaturgiai szintjén is hasonló szem-
pontokat tart szem előtt, teljesen önálló szeg-
mens, melynek magas szintű megismerése 
az alkotóvá válás alapfeltétele.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff operatőri ismereteket (belső és külső stúdió-
helyszíneken gyakorlatként)
ff művészeti látványtervezést
ff vágási ismereteket (többféle professzionális 
szoftver alkalmazásának elsajátításával)
ff mozgóképes tipográfiát
ff dramaturgiai ismereteket
ff képelméletet
ff After Effects-et

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BABOS TAMÁS Balázs Béla-díjas operatőr
BREITNER TAMÁS vágó
SZALAI KÁROLY Balázs Béla-díjas vágó
KOVÁCS ZOLTÁN vágó
MEDVIGY GÁBOR Balázs Béla-díjas operatőr
MIKLÓS MARI HSE Balázs Béla-díjas vágó 

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
CSUKÁS SÁNDOR Balázs Béla-díjas operatőr

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. 
A specializáció választása az első szemeszter végén történik.

forgatókönyv-kreatív producer

Válaszd ezt a specializációt, amennyiben 
a televíziós műsorok tartalmi része, struk-
túrája iránt érdeklődsz, elmélyítenéd írás-
készségedet, illetve ambíciód, hogy az irá-
nyításod alatt formálódjanak egyes műso-
rok, filmek, sorozatok kreatív szempontból.

Az utóbbi években a nagyjátékfilmes és a tele-
víziós szcénában egyaránt virágkorukat élik
a fikciós művek, legyen szó szerzői vagy éppen
műfaji filmes irányzatokról. Különösen utób-
biak tekintetében elengedhetetlen az olyan 
forgatókönyvírók képzése, akik struktúrában 
gondolkodva kitalálják, megírják, átlátják egy-
egy film vagy akár több tíz-száz részes soro-
zat jeleneteit. Ugyanilyen fontos szerep hárul 
azokra, akik kreatív producerként az ötlettől 
vagy a vásárolt formátum magyarításától egé-
szen a képernyőre kerülésig bábáskodnak egy-
egy széria, tévéműsor vagy épp film felett, el-
várásaikat érvényesítve, innovatív ötleteikkel 
élére állva a kreatív szakemberek gárdájának.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff forgatókönyvírást
ff dramaturgiai ismereteket
ff sorozatfejlesztést
ff film pitchinget
ff mozgóképpiaci ismereteket
ff tévés és filmes műfajtörténetet
ff filmtörténetet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BÁRON GYÖRGY DLA Balázs Béla-, Táncsics 
Mihály-díjas filmesztéta 
SÁNDOR GYÖRGY producer
TÓTH ANDRÁS producer

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BÁNSZKI KRISTÓF forgatókönyvíró-dramaturg

rendező-dramaturg

Ha a filmrendezés iránt érdeklődsz, saját 
ötleteidet, történeteidet, személyiségedet
álmodnád filmvászonra vagy képernyőre, 
elmélyítenéd a szakmáról korábban meg-
szerzett tudásodat, akkor itt a helyed!

A rendező a mai televíziózásban alkalmazott 
művész, aki nem fikciós és/vagy fikciós mű-
vek, műsorok elvárások szerinti megalkotásá-
ért, képernyőre alkalmazásáért felelős, ezzel 
szemben a nagyjátékfilmes rendezők hazánk-
ban saját filmjüknek többnyire szerzői, mely 
egészen másfajta attitűdöt igényel - a szakon 
mindkét területen alkotó művészek oktatnak.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff rendezési ismereteket (gyakorlati, forgatási 
feladatokon keresztül)
ff forgatókönyvírást (művészeti és szoftveres 
értelemben is)
ff dramaturgiai ismereteket
ff filmelméletet
ff színészvezetést
ff film pitchinget
ff mozgóképtörténetet

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
GÁRDOS PÉTER Balázs Béla-díjas rendező, író 
HIRSCH TIBOR PhD habil., Balázs Béla-díjas 
filmtörténész, filmesztéta
KOÓS GYÖRGY rendező-producer
Dr. habil. MOLNÁR GYÖRGY DLA Balázs Bé-
la-díjas rendező, Érdemes Művész, professor 
emeritus 
TRENCSÉNYI KLÁRA rendező-operatőr
VARGA ANNA PhD filmesztéta

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
BALOGH ZSOLT Balázs Béla-díjas film- és televíziós 
rendező
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SZAKVEZETŐ:
JÚLIUS GYULA DLA
egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas 
képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció 
Tanszék vezetője

SZAKFELELŐS:
MACZÓ PÉTER DLA 
főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció 
tervezőművész

FŐBB SIKEREINK:
OMDK 2017 Puskás Marcell: II. díj, Sásdi Laura: 
I.díj, Szakos Dániel: I.díj; POLISH SIGNS Polish
Masters workshopok, kiállítások; LENGYEL 
FILMTAVASZ kiállítások, Művész Mozi; SKOP-
JE POSTER FESTIVAL 2016: Némedi Varga  
Réka:  fődíj, 2017: Special mention: Lehofer
Sára, Honorary mentions: Péter Emőke; ART
DIPLOMA DÍJ Kosztándi Orsolya, Kálmán Luca; 
DIÁKHITEL KÉPZŐ PÁLYÁZAT Prakfalvi Anna:
fődíj; II. POSTERFEST Füzes Anna: I.díj; sza-
badság plakátpályázat Fehér Zsanett: II.díj; 
Turóczi Anna: III.díj; Eszteró Anett: különdíj 
  
ŐK IS NÁLUNK TANULTAK:
PUSKÁS MARCELL Red Dot díjas tervezőgrafikus;
SZTRANYÁK ZSÓFIA magyar stand terve, Lip-
csei Könyvművészeti Fesztivál 2017; GYETKÓ
KRISZTINA 150 éves a Budapest ZOO évfor-
dulós óriásplakátok és meghívók tervezése;
CSENGERI KATALIN grafikus, IKEA

„A METU-n sokféle technikát, módszert kipró-
bálhat az ember, legyen szó a képgrafika, a ti-
pográfia, vagy a tervezőgrafika specializációról. 
A nagyobb projektek mellett akadnak kisebb 
feladatok is, amelyekben mindenki örömét leli.”

SÉLLEI NÓRA végzett hallgatónk

„Sok nagyszerű tanárom volt, akiktől a legkülön-
félébb fortélyokat leshettem el, és akiknél korlát-
lanul kísérletezhettem. Bármilyen megoldással 
álltam elő, sosem éreztem azt, hogy le akarná-
nak beszélni az ötletemről. Segítettek kibontani
az elképzelést és megtalálni az eszközöket, amik-
kel a leginkább kifejezhetem önmagam.”

PRESSING ZSÓFIA végzett hallgatónk

álunk valós helyzetekre reagálni 
képes, kreatív és művészi színvo-
nalú megoldásokat felmutató ter-

vezőgrafikus művésszé válhatsz, aki szak-
mája minden felületén képes színvonalas 
alkotások kigondolására és kivitelezésére. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK? 
ff praktikus, funkcionális designra fókuszáló 
feladatmegoldó képességet
ff egyéni identitáson alapuló, de csapatmun-
kában is kibontakoztatható innovatív meg-
oldásokat
ff a designgondolkodás módszereit
ff alkotó munkádat alátámasztó elméleti tudást

 
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
ff első szemeszter: tipográfia, könyvtervezés, 
illusztráció, infografika, csomagolás design
ff második szemeszter - specializációválasztás: 
a választott területre fókuszálva fejlesztheted 
tudásodat
ff harmadik szemeszter: művészi grafika, print-
média grafika, identitásgrafika, médiagrafika
ff negyedik szemeszter: kutatási folyamat 
eredményeként létrejövő, összetett vizuális 
üzenet megvalósításában segítenek tanáraid

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
grafikai látásmódot alapozó stúdiumok; tipo-
gráfiai tervezéselmélet; a vizuális kommuni-
káció elmélete és gyakorlata; designkultúra; 
médiatechnológiai gyakorlatok; termékarculat 
tervezés; Corporate Identity - brandépítés; in-
tegrált társművészeti gyakorlat

GYERE HOZZÁNK, ha empatikus és kreatív 
vagy, jó együttműködő képességgel rendel-
kezel, kritikai attitűd jellemez. Ha eltérő terü-
leten végeztél, akkor is lehetőséged van válta-
ni, és képzésünket választani.

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

TERVEZŐGRAFIKA  
mesterszak

N MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:
ff önálló alkotóművészként mint tervezőgrafi-
kus, illusztrátor, grafikusművész
ff grafikai stúdiókban, kreatív ügynökségeknél 
mint Art Director vagy tervezőgrafikus
ff online és print médiában mint illusztrátor, 
képszerkesztő, művészeti vezető, tördelő-
szerkesztő, webdesigner

TŐLÜK IS TANULHATSZ: 
BRITTNEK ANDREA tervezőgrafikus
CSORDÁS ZOLTÁN Aranyrajzszög-díjas 
tervezőgrafikus
DUCKI KRZYSZTOF Ferenczy Noémi-díjas, 
Aranyrajzszög életműdíjas grafikusművész
GÁBOR IMRE Munkácsy-díjas grafikusművész
GALLUSZ GYÖNGYI DLA Munkácsy-díjas 
grafikusművész
GÁL KRISZTIÁN tervezőgrafikus művész
KÓTHAY  GÁBOR  Munkácsy-díjas,  Aranyrajz-
szög  életműdíjas  tervezőgrafikus,  betűtervező
RÁCMOLNÁR SÁNDOR DLA Munkácsy-díjas
grafikusművész
TEPES FERENC Munkácsy-díjas tervezőgrafikus 
művész
TÓTH ANDREJ Aranyrajzszög-díjas 
tervezőgrafikus művész

SZAKMAI PARTNEREINK:
Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Széchenyi 
Könyvtár, VYLYAN Borászat, A38 Hajó, Szép-
művészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, 
Fővárosi Állat- és Növénykert, Eurojet, Lengyel
Intézet, Vasco Hungária KFT, RISO Goccopro

DIPLOMA MEGNEVEZÉSE:
Okleveles tervezőgrafikus művész
KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév
KÉPZÉSI FORMÁK: 
NAPPALI, LEVELEZŐ magyar nyelven - állami 
ösztöndíjas, önköltséges
NAPPALI angol nyelven - önköltséges
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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. 

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff logó-, piktogram-, arculat-, csomagolás-, 
könyv-, plakát- és webtervezést
ff brandépítést, arculattervezést
ff infografikát és infodesignt 

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
tervezőgrafikai műtermi gyakorlat; kreatív ter-
vezőgrafikai gyakorlatok; experimentális de-
sign; adatvizualizáció; brandépítés; termékar-
culat tervezés; komplex tervezés; printmédia; 
webdesign

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció tervezőművész

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!

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff egyedi és a sokszorosított grafikai műfajokat
ff művészkönyv tervezést
ff kreatív könyvkötészetet
ff Pop Up könyv tervezést
ff manuális és digitális illusztrációt

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
képgrafikai műtermi gyakorlat; sokszorosító 
grafika; könyvtervezés; plakáttervezés; képgra-
fikai technikák; illusztráció tervezés; képregény; 
kreatív képgrafikai gyakorlatok; experimentális 
grafika; grafikai installációk

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
JÚLIUS GYULA DLA egyetemi docens, 
Munkácsy-díjas képzőművész, 
a Vizuális Kommunikáció Tanszék vezetője

tipográfia-betűtervezés

A tervezett betű, fontkészlet ugyanúgy be-
szél arról az időszakról, világról, melyben 
metszették, mint a festmények, 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 szépsé-
ge, válaszd ezt a specializációt, mely egyedül-
álló képzés hazánkban és Európában egyaránt.  
Tanáraink gyakorló tipográfusok, betűtervezők, 
akik szenvedéllyel alkotnak a tervezőgrafika  
e különösen fontos területén.

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
ff magasszíntű kreatív tipográfiai tervezést
ff klasszikus és kísérleti betűtervezést
ff kalligráfiát

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
a betűtervezés alapjai; tipográfiai, betűterve-
zési műtermi gyakorlat; kreatív tipográfiai, be-
tűtervezési gyakorlat; kalligráfiai gyakorlatok; 
experimentális tipográfia; emeltszintű alkalma-
zott tipográfia; betűtervezési gyakorlat; komp-
lex tervezés; betűtervező programok

SPECIALIZÁCIÓ VEZETŐJE: 
MACZÓ PÉTER DLA főiskolai tanár, vizuális
kommunikáció tervezőművész
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ELFOGADOTT ALAPSZAKOK LISTÁJA

 f Teljes kreditérték beszámításával figye-
lembe vehető szakok

 f Meghatározott kreditek teljesítésével fi- 
gyelembe vehetőek továbbá azok az alap-
képzési, mesterképzési szakok, illetve a fel-
sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti szakok, amelyeket a kredit megál-
lapításának alapjául szolgáló ismeretek ösz-
szevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzéshez szükséges minimális kred-
itek száma 60 kredit. A felvétel feltétele, hogy
alapképzési tanulmányaid alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezz.
A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatá-
rozottak szerint kell megszerezni. 

ANIMÁCIÓ MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Animáció alapszak
Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f művészeti 
 f bölcsész- és társadalomtudományi
 f gazdasági
 f filozófiai és jogi
 f médiatudományi
 f mozgóképes szakelméleti és szakmai
 f vállalkozási ismeretek

BELSŐÉPÍTÉSZ TERVEZŐMŰVÉSZ MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Építőművészet alapszak
 f Építészmérnöki alapszak

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f művészeti ábrázolás: 

   - rajz  
   - színtan 
   - formatan 
   - anatómia 
   - mintázás 
   - ábrázoló geometria  
   - számítástechnikai ismeretek  
   - grafikai tanulmányok

 f tervezés és szakelmélet:  
- belsőépítészeti- és építészeti tervezés 
- tárgy- és bútortervezés  
- bútor- és épület-szerkezettan 
- művészettörténet és szakelmélet 
- társadalomtudományi  
- kommunikációs és prezentációs ismeretek

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT 
MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Design- és művészetelmélet alapszak
 f Animáció alapszak
 f Építőművészet alapszak
 f Fémművesség alapszak
 f Formatervezés alapszak
 f Fotográfia alapszak
 f Kerámiatervezés alapszak
 f Média design alapszak
 f Tervezőgrafika alapszak
 f Textiltervezés alapszak
 f Üvegtervezés alapszak

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f művészet- és szakelmélet,
 f gazdasági és kommunikációelméleti,
 f a kultúra és a művészet területéhez kötődő
 f társadalomtudomány
 f művészeti és művészetközvetítői ismeretek 

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Textiltervezés alapszak
A bemenethez meghatározott kreditek tel-
jesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: 

 f a művészet képzési terület, valamint  
 f a művészetközvetítés képzési terület alap-
képzési szakjai

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f művészeti és szakelmélet
 f vizuális stúdiumok
 f művészeti és művészetközvetítői 
 f tervezési és gyakorlati ismeretek

ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Építőművészet alapszak
 f Építészmérnöki alapszak 

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f építészeti stúdiumok
 f tervezési stúdiumok
 f művészettörténet és -elmélet
 f társadalomtudomány
 f filozófia
 f művészeti
 f gazdasági és jogi
 f kommunikációs és prezentációs ismeretek

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Formatervezés alapszak
 f Textiltervezés alapszak
 f Tárgyalkotás alapszak
 f Üvegtervezés alapszak
 f Kerámiatervezés alapszak
 f Fémművesség alapszak
 f Építőművészet alapszak
 f Animáció alapszak

 f Fotográfia alapszak
 f Média design alapszak
 f Tervezőgrafika alapszak
 f Design- és művészetelmélet alapszak
 f Designkultúra alapszak
 f Kézműves alapszak
 f Környezetkultúra alapszak
 f Tájrendező és kertépítő mérnök  
alapszak

 f Építészmérnöki alapszak
 f Faipari mérnöki alapszak
 f Gépészmérnöki alapszak
 f Ipari termék- és formatervező  
mérnöki alapszak

 f Járműmérnöki alapszak
Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f design tervezés-elmélet és gyakorlat
 f művészettörténet és -elmélet 
 f társadalomtudomány 
 f filozófia
 f gazdasági és jogi
 f kommunikációs és prezentációs ismeretek

FOTOGRÁFIA MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f a művészeti, a művészetközvetítési képzési 
területek alapképzési szakjai

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f a fotográfia szakelmélete
 f fotográfiai szakmai kompetenciák
 f művészeti
 f bölcsész- és társadalomtudományi
 f gazdasági
 f filozófiai
 f jogi
 f médiatudományi
 f kommunikációs és prezentációs 
 f vállalkozási ismeretek

MÉDIA DESIGN MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 
Művészeti képzési területről:

 f Média design alapszak
 f Látványtervezés alapszak
 f Alkalmazott látványtervezés alapszak
 f Animáció alapszak
 f Formatervezés alapszak
 f Képalkotás alapszak
 f Fotográfia alapszak
 f Tervezőgrafika alapszak
 f Textiltervezés alapszak
 f Építőművészet alapszak
 f Televíziós műsorkészítő alapszak
 f Kameraman alapszak
 f Mozgókép alapszak kameraman szakiránya

Művészetközvetítés képzési területről: 
 f Elektronikus ábrázolás alapszak 
 f Képi ábrázolás alapszak
 f Környezetkultúra alapszak
 f Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f vizuális stúdiumok
 f média stúdiumok
 f szaktörténet
 f dramaturgia
 f képelemzés
 f írásgyakorlat
 f média elmélet
 f filmelméle
 f szoftverhasználati
 f média design tervezési
 f médiaművészeti
 f felvétel-technikai
 f produkciós
 f tipográfiai
 f audiovizuális mozgókép tervezési
 f egyéb társművészetek gyakorlati és 
elméleti

 f informatikai ismeretek

TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Televíziós műsorkészítő alapszak
A bemenethez meghatározott kreditek tel-
jesítésével elsősorban számításba vehető
alapképzési szakok: 

 f Mozgókép alapszak
 f Kameraman alapszak
 f Gyártásszervező alapszak

Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f újságírás
 f politológia
 f művészettörténet
 f irodalom- és kultúrtörténet
 f médiamarketing
 f médiatudomány
 f filmtörténet
 f produceri ismeretek

TERVEZŐGRAFIKA MESTERSZAK
Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: 

 f Tervezőgrafika alapszak
Meghatározott kreditek teljesítésével figye-
lembe vehető szakok esetében a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek:

 f tervezőgrafikai tervezési feladatok
 f vizuális stúdiumok
 f grafikatörténeti 
 f program és digitális gyakorlati 
 f tipográfiai
 f nyomdatechnológiai
 f médiatechnikai
 f számítástechnikai ismeretek
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ŐK IS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

KOLOFON

A borítót és az elválasztó oldalakat Máhr Zsófia 
Tervezőgrafika alapszakon végzett hallgatónk készítette.

FELELŐS KIADÓ:
Tóth Ágnes vezérigazgató
Budapesti Metropolitan Egyetem

SZERKESZTŐ: Sárossy Zsuzsanna, Szeibold Krisztina

KIADVÁNYSZERKESZTÉS: Mezei Zoltán, kreativhid.hu

A KÉZIRAT LEZÁRVA: 2019. december 12.
A változtatás jogát fenntartjuk!

A KIADVÁNYBAN AZ ALÁBBI ALKOTÓK 
MUNKÁIT HASZNÁLTUK FEL:
Álovits Bálint • Andristyák Marcell • Benkő Molnár Fanni • 
Bern Zsuzsanna • Déry Ágoston • Dürgő Athéna • Egyed 
Orsolya • Faniszló Ádám • Fazekas Gyöngyi • Fehér Anna 
Ditta • Gabovics Viliam • Geberle Bertalan • Géczi Johanna • 
Gyetkó Krisztina • Haász Petra • Hatházi Lili • Hinger Ádám 
• Horváth Márton • Kardos Eszter • Karlinger Manó • Kaszás 
Tamás • Keglovits Judit • Kiss Lúcia • Kocsis Emese • Lantos 
Júlia • Lőrincz Andrea • Máhr Zsófia • Menyhért-Mezei Flóra 
• Mészáros Júlia • Mráz Diána Leila • Nagy Iringó • Nemes 
Regina • Pancsa Emese • Péteri-Takáts Kamilla • Sallay Anna • 
Sárközi Péter • Sásdi Laura • Sefta Leila • Séllei Nóra • Szabó 
Izabella • Szabó Nóra • Szabó-Lehofer Sára • Szekér Viktória 
• Szekeres Máté • Tajthy Renátó • Török Bianka • Török Éva • 
Vagyóczki Vilmos • Zsemberi-Szígyártó Miklós 
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MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR

MESTERSZAKOK

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS!  
AMI NEM TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Felvételi Információs Iroda: +36 1 273 2419
felveteli@metropolitan.hu

metu.hu/felveteli
metu.hu/muveszet

     METUMuveszet        metropolitanbudapest M
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