
 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

FOTOGRÁFIA ALAPSZAK 

 
A felvételi menete 

Dátum: 2019. augusztus 21. szerda 

I. FORDULÓ: 

Regisztráció 

Alkalmassági vizsga - Portfólió és kötelező felvételi feladat leadása 

 

Dátum: 2019. augusztus 21. 

  

Időpont: 9:00 - 9:30 

Campus: 1077 Budapest, Rózsa utca 4-6. (bejárat a Hutyra Ferenc utca felől) 

Helyszín: A307 

II. FORDULÓ: Gyakorlati vizsga 

Időpont: 9:30 – 18:00 

Campus: 1077 Budapest, Rózsa utca 4-6. (bejárat a Hutyra Ferenc utca felől) 

Terem: A303 / A307 

 Regisztráció: 09:00 - 09:30   (A307) 

 I. vizsgarész: Tesztírás 10:00 - 10:30   (A303) 

 II. vizsgarész: Kreatív feladat 10:30 - 13:30   (A303) 

 III. vizsgarész: Felvételi beszélgetés 13:30 - 18:00   (A307) 

 

I. FORDULÓ: Alkalmassági vizsga 
Korábbi munkák (portfólió) és kötelező felvételi feladat beadása 

 

1. Portfólió 

Technika:  szabadon választott technika 

Kivitelezés:  színes, vagy fekete-fehér printek 

Forma:  4 db A/2 méretű lapon elhelyezve, képenként nem kisebb, mint 13x18 cm 



  

 

Technikai adatok – Portfólió bemutatása  

Kérünk, hogy a portfólióhoz csatolj egy, a beadott munkára vonatkozó rövid szöveges összegzést. 

Tüntesd fel az iskolád, valamint a konzulensed nevét, ha a képek iskolai feladatra készültek. Ha 

voltak segítőid, kérünk, sorold fel a munkában résztvevők nevét is. 

Kérünk, a portfóliót tartalmazó mappára, tárolóra a nevedet és a felvételi kódodat – melyet a 

METU-tól kapsz- jól olvashatóan tüntesd fel! 

Az elbírálás szempontjai: 

 a téma értelmezése, személyes megközelítése 

 a témához kapcsolódó vizuális lehetőségek átgondolása, megfelelő alkalmazása 

 a feladat kivitelezésének technikai színvonala 

 a képi megformálás (a felhasznált formai eszközök és az értelmezés koherenciája)  

 

Benyújtandó egyéb mellékletek: 

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

A nyilatkozatot a METU honlapjáról tudod letölteni: 

https://www.metropolitan.hu/fotografia-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) is szükséges. 

 

2. Kötelező felvételi feladat 

Műfaj:  Szabadon értelmezett fotósorozat. Valós vagy fiktív történet, megrendezett vagy 
dokumentarista fotográfiai ábrázolása. 

Téma: „HATÁROK NÉLKÜL” 

Feladat leírás: Maximum 1 db – géppel írott - A4-es nyomtatott oldalon írd le, hogy mi volt az 

elképzelésed, hogyan gondolkodtál, miért ezt a képi megformálást választottad. 

Technika:  szabadon választott technika 

Kivitelezés:  egy fotósorozat (minimum 6 maximum 12 kép) 
színes vagy fekete-fehér printek 

Forma:  A képeket 6 db A/2 méretű lapon kell elhelyezned, tehát, ha a sorozatod 6 képből 

áll, akkor laponként 1 fotót, ha 12 képből áll a sorozatod, akkor laponként két 

fotográfiát kell elhelyezned. 

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

 

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


  

 

II. FORDULÓ: Gyakorlati vizsga 

A felvételi vizsga II. fordulója egy vizsganap alatt lezajlik. 

 

I. vizsgarész – Teszt 

Adható pontszám: maximum 30 pont 

Hogyan készüljek a tesztre? 

A teszt általános műveltségi és kreativitási feladatsorból álló kérdéssor, melyben a Felvételi 

Bizottság azt fogja mérni, hogy milyen a jelentkezők háttere, előzetes felkészültsége. 

A teszt részben azt vizsgálja, hogy milyen általános kulturális, valamint művészeti ismeretekkel 

rendelkezel a fotográfia területéről. Felméri technikai ismereteidet, tájékozottságodat, motivációdat, 

érdeklődésedet, esetleges személyes szakmai élményeidet. A teszt kitöltésére nem kell külön 

készülnöd! 

Ajánlott irodalom: 

 Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete 
Typotex Kiadó, 2011. 

 Szilágyi Gábor: A fotóművészet története - A fényrajztól a holográfiáig 
Képzőművészeti Alap Kiadó, 1982 

 Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek 
Enciklopédia Kiadó, 2002 

 A Fotóművészet aktuális és régebbi számai 
http://www.fotomuveszet.com/ 

 A Balkon aktuális és régebbi számai http://www.balkon.hu/ 

 
 

II. vizsgarész – Kreatív feladat 

Adható pontszám: maximum 70 pont 

 

Kérünk, hogy a kreatív feladat teljesítéséhez hozz magaddal digitális fényképezőgépet és a 

képek letöltéséhez szükséges eszközöket, vezetéket, kártyaolvasót.  

Három különböző típusú fotográfiai feladat közül választhatsz majd, melyeket a helyszínen 

ismertetünk.  

A három megadott téma közül egyet választva kell majd készítened, minimum 6, maximum 12 

képből álló fotó etűdöt, sorozatot, riportot, reklámot, fotó illusztrációt.  

Számítógépes utómunkára nem lesz lehetőséged a feladat során! 

A feladat befejezésekor a képeket az iskola számítógépére kell (JPG formátumban) feltöltened, és 

azt a felvételi beszélgetésen bemutatnod. Amennyiben a fényképezőgépedhez speciális kábelre 

vagy kártyaolvasóra van szükség, a felvételire ezeket mindenképp hozd magaddal. 

 

http://www.typotex.hu/konyv/mary_warner_marien
http://www.fotomuveszet.com/
http://www.balkon.hu/


  

 

III. vizsgarész - Felvételi beszélgetés 

Adható pontszám: maximum 100 pont 

 

Felvételi beszélgetés 

A beszélgetés során röviden be kell mutatnod a felvételi során készített munkáidat. 

Beszélned kell egy munkáról/alkotóról, ami/aki leginkább inspirált Téged, illetve amiből/akitől 

sokat tanultál. 

A bemutatók hossza egyenként: maximum 5-6 perc. 

 

A bemutatókat követően a felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek majd fel, melyek a 

felkészültséged és érdeklődésed fogják vizsgálni. 

 

A beszélgetés ideje kb. 10 perc. 

 

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

