
 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

MÉDIA DESIGN ALAPSZAK 

 

A pótfelvételi menete: 
 

Dátum: 

Regisztráció: 

 

Időpont: 

 

2019. augusztus 21. szerda 

A pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről / átutalásáról szóló igazolás, valamint a 

személyazonosságot igazoló okmány bemutatásával  

09:00 – 9:30 

 

I. FORDULÓ 

Időpont: 

Alkalmassági vizsga: Portfólió leadása, regisztráció alkalmával 

09:00 – 09:30 

Helyszín: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17. 

Terem: M301 

II. FORDULÓ Gyakorlati vizsga: esszéírás, kreatív feladat, felvételi beszélgetés 

1. Vizsgarész: Esszéírás 

Időpontok: 10:00 – 11:00 

Terem: M301 

2. Vizsgarész: Kreatív feladat 

Időpont: 11:00 – 14:00 

Terem: M306 

3. Vizsgarész: Felvételi beszélgetés  

Időpont: 14:30 – 18:00 

Terem: M306 

 



  

 

 

I. FORDULÓ: Alkalmassági vizsga 

Portfólió 

 
A leadott portfólió tartalma lehet:  

 rajz, nyomtatott digitális kép (max. 5 db),  

 hangművészeti alkotás, videó, komputer animáció (max. 10 perc),  

 interaktív tárgyról (max. 3 db) és installációról készült dokumentáció,  

 internetes oldal/rendszer és/vagy szoftver (offline-online játék, alkalmazás).  

 

Kérünk, hogy az eredeti munkákat mappában, 1 példányban, a digitális állományokat pendrive-on, 1 

példányban – add le. A portfólió maximum 5 munkát tartalmazzon és – az eredeti művek esetében – 

legfeljebb A1-es méretben. 

 

Kapcsolódó technikai és egyéb feltételek: 

 Digitális kép beküldése mindenképp ismert grafikai formátumban történjen [pl.: jpg, gif, png, 

bmp, tif, tga]. Figyelj arra, hogy a digitális képek mérete egyenként ne legyen nagyobb 5MB-

nál.  

 Hang, mozgókép beküldése ismert formátumokban (avi, mov, wmv, mpeg, mp3, wav, swf, 

stb.). Kérünk, hogy a beküldött anyagokhoz mellékelj egy rövid technikai leírást. Fontos, hogy 

a pendrive tartalmazza a szükséges kodekeket a lejátszáshoz.  

 Interaktív tárgy/installáció esetében a róluk készült dokumentációt (képet, mozgóképet) 

kérünk, hogy a fentebb leírt technikai paraméterek figyelembevételével készítsd el.  

 Internetes oldal/rendszer esetében az URL címet is kérjük, de a pendrive mindenképp 

tartalmazza a teljes oldalszerkezetet. (Elkerülve azt, hogy az értékelés időpontjában az 

oldal esetleg nem elérhető).  

 Szoftver (játék, alkalmazás) esetén: kérjük, a szoftver futtatható verzióját a pendrive 

hordozóra felírni, a működés - használati utasítás - leírásával, és min. 3 db képernyőképpel - 

screen shot - kiegészítve.  

  

Kérünk, hogy munkáid megtekintéséhez és megértéséhez rövid szövegben tájékoztasd a felvételi 

bizottságot az adott anyag megtekintésének technikai feltételeiről, valamint elkészítésének céljáról 

és az alkotói koncepciódról. Ezt doc formátumban írd fel a beadott pendrive hordozóra.  

 

Kérünk, hogy a pendrive-ra felírt fájlnevekben ne használj ékezetes betűket! 

 

Benyújtandó mellékletek: 

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

A nyilatkozatot és a borítót a METU honlapjáról tudod letölteni: 

https://www.metropolitan.hu/media-design-alapszak-felveteli-vizsga 

Fényképes motivációs levél: max. 1 db A4-es nyomtatott oldalon  

Témája: Miért akarsz a média design szakon tanulni? 

 

 

https://www.metropolitan.hu/media-design-alapszak-felveteli-vizsga


  

 

A regisztrációhoz szükséges 

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

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

 
 

Hogyan készüljek a pótfelvételire? 

Célszerű olyan portfóliót összeállítanod, amely megmutatja, hogy elkötelezett vagy és valóban 

tanulni akarsz, annak ellenére is, ha esetleg eddig nem olyan közegben tevékenykedtél, ahol 

munkádhoz túl sok segítséget kaptál. A Felvételi Bizottság tisztában van azzal, hogy m indenki 

más és más közegből jön, más előképzettséggel. Tehát a korábban végzett munka hiányait 

pótolhatja, ha motivációs leveledben részletesen leírod, miért akarsz média designnal foglalkozni, 

mi az, ami leginkább érdekel ezen a területen. 

A portfólió elkészítésében szabad segítséget kérned. Ha olyan munka kerül a portfóliódba, amely 

csapatmunka, tehát másokkal együtt készült, kérünk, hogy a munka mellé a pendrive hordozóra 

felírt dokumentumban minden esetben tüntesd fel a csapatmunka résztvevőinek nevét és azt is, 

hogy milyen feladatot láttál el a csapatban.  

A portfólió összeállításában kérünk, vedd figyelembe, hogy nagyon sokféle technika miatt a 

Felvételi Bizottság nem tud minden lehetséges technikai paraméterre és operációs rendszerre 

felkészülni. (Ez pl. hangsúlyozottan igaz például a kodekekre, illetve szoftverek esetén a futtatási 

környezetre). Így minden lehetséges segítséget adj meg ahhoz, hogy munkád megtekinthető 

legyen, és add meg a lejátszáshoz/futtatáshoz szükséges pontos technikai paramétereket. 

 

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

 

 

II. FORDULÓ: Gyakorlati vizsga 

Esszéírás, kreatív feladat, felvételi beszélgetés 
 

Esszéírás:  
Adható pontszám: max. 30 pont 

Az esszét egy levetített rövid mozgóképes alkotás alapján kell megírni 1-3 oldal terjedelemben. 

 

Kreatív szakmai feladat 
Adható pontszám: max. 70 pont 
 

A kreatív feladat teljesítéséhez a személyes segítséget leszámítva bármilyen segédeszköz 

használata megengedett (pl. mobiltelefon, notebook, internet, kamera, stb.). A feladat végterméke 

lehet szabadkézi rajz, szöveg, illetve saját digitális eszközökkel készült kép, mozgókép, hang, 

alkalmazás. 



  

 

A kreatív feladat értékelésekor nem az alkalmazott technológiát, hanem az ötletet értékeli a 

Felvételi Bizottság, így akár egyetlen tollal is lehet jó feladatmegoldásra törekedni.  

Nem árt, ha hozol magaddal olyan eszközöket, amelyeket már sokat használtál és magabiztosan 

kezelsz, hiszen ezek a leginkább kézenfekvőek számodra. 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra 

 

Felvételi beszélgetés 
Adható pontszám: max. 100 pont 
 

A beszélgetés során minden jelentkezőre 5-10 perc jut, ezt az időt kell majd hasznosan 

beosztanod. Amennyiben külső hordozóról mutatod be anyagaidat, akkor a munkával együtt a 

lejátszáshoz/futtatáshoz szükséges összes alkalmazást is írd fel a hordozóra. Egyéb, nyomtatott 

vagy szabadkézzel rajzolt munkákat, mappában is lehet hozni. 

 

 

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

