
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

FILMOPERATŐR MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton az 

online pótfelvételi vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról! 

 

PÓTFELVÉTELI  MENETE 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK: 

1. Portfólió + kötelező dokumentumok 

2. Szóbeli beszélgetés 

 

1.Vizsgarész: portfólió + kötelező dokumentumok 

1. A jelentkezőt bemutató kisfilm, min. 2 - max. 3 perc  

(A filmet YouTube vagy Vimeo linken kérjük elküldeni.) 

2. Már elkészült vizsga- és diplomafilmekből, illetve fontosabb operatőri munkákból 

maximum 2-3 perces rövid részletek - ez csak azokra a felvételizőkre 

vonatkozik, akik operatőr, illetve kameraman alapszakon végeztek, illetve 

2020-ban ilyen szakon diplomáznak. 

3. A felvételiző által készített saját fotót maximum 10 db, pdf formátumban 

4. Önéletrajz - szakmai tevékenységek felsorolásával (maximum 1 oldal) 

5. Motivációs levél (maximum 1oldal) 

6. Felvételi eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat  

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután megkapta e-mailes 

tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott egyedi személyi kódja. A levél 

megérkezéséig türelmét kérjük!) 



  

 

7. Feltöltendő tovább egy Nyilatkozat, mely szerint a beadott munkák a felvételiző 

saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt tudja letölteni. 

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

 

A portfóliót és a kötelező dokumentumokat az egyetem által megadott tárhelyre 

kell feltölteni, amelynek részleteiről a felvételizőket egy személyes tájékoztató 

levélben értesítjük.  

 

 

2. Vizsgarész: Esszéírás, felvételi beszélgetés 

 

ESSZÉÍRÁS 

 

Minden felvételiző értesítést kap arról, hogy milyen címen keresse a YouTube-on azt 

a filmet, amit a bizottság megtekintésre kijelölt. Erről kell egy esszét írni, minimum 

egy, maximum kettő A 4-es gépelt oldal terjedelemben. Times New Roman 

betűtípussal, 12-es betűmérettel. 

 

 

FELVÉTELI BESZÉLGETÉS 

A beszélgetés során röviden be kell mutatnia a portfólió anyagát. Ezt követően a 

felvételi bizottság tagjai kérdéseket tesznek majd fel, melyek a felkészültségét és 

érdeklődését fogják vizsgálni. 

A beszélgetés időtartama várhatóan: 10-15 perc. 

Természetesen igyekszünk tartani az ütemezést, de az előzetes tapasztalatok 

alapján a beszélgetések időbeosztása csúszhat, így kérjük, készüljön fel egy 

hosszabb napra! 

 

A felvételi beszélgetéshez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

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


  

 

 

***** 

A pótfelvételi vizsgán történő részvétel további feltétele, hogy a külföldi oklevéllel 

rendelkező jelentkező kérelme elbírálásra kerüljön, és a Budapesti Metropolitan 

Egyetem a benyújtott dokumentumot, a külföldi bizonyítvány és oklevél által 

tanúsított végzettségi szintet elismerje. 

A külföldi oklevelek továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntés során 

intézményünk az Oktatási Hivatal (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ) 

állásfoglalását veszi figyelembe. 

A külföldi oklevél továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatos döntésről a 

Budapesti Metropolitan Egyetem határozatot hoz, és tértivevényes küldeményként 

postázza a jelentkező részére. 

 

Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Csizmadi Péter DLA s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

