
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

FOTOGRÁFIA MESTERSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk elektronikus úton a 

felvételi vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról! 

 

A FELVÉTELI MENETE 

FELVÉTELI  KÖVETELMÉNYEK: 

1. Portfólió 

2. Szóbeli beszélgetés - Tervezési és kreatív készség felmérése 

 
Feladatkiadás módja: E-mailben 

Kötelező mellékletek: 

1. Portfólió (PDF prezentáció formátumban, a projekt leírások beillesztésével) 

2. Motivációs levél (PDF fájl) 

3. Szakmai önéletrajz (PDF fájl) 

4. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot itt 

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

5. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum.  

(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!)  

 

Kérjük, hogy digitális formában töltse fel (szkennelt vagy befotózott verzió is 

megfelelő, amennyiben minden adat jól olvasható). 

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


  

 

1. PORTFÓLIÓ 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF prezentáció (ha ez nem megoldható PPT, vagy PPTX) 

 Méret: 1920 pixel * 1080 pixel (16:9; fekvő formátum) 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_portfolio_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_portfolio_FOT0001_fotografia_ma 

Portfólió felépítése:  

A portfólió első oldalán szerepeljen a „Portfólió” kifejezés, a Hallgató neve és a 

felvételi kódszáma. 

Kérjük, hogy a portfólión belül a külön sorozatokhoz készítsen rövid leírást. Legyen 

benne a sorozat címe, és hogy milyen célból készültek a fotók. Továbbá tüntesse 

fel az oktatási intézmény-, valamint a konzulense nevét, ha a képek iskolai 

feladatra készültek. Ha voltak segítői, kérjük, sorolja fel a munkában résztvevők 

nevét is. 

Motivációs levél: 

Kérjük, hogy mellékeljen egy rövid leírást, melyben részletezi a fotográfiával 

kapcsolatos kötődéseit, célkitűzéseit. 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF fájl (ha ez nem megoldható DOC, vagy DOCX) 

 Terjedelem: 1000-1500 karakter. 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_motivacios_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_motivacios_FOT0001_fotografia_ma 

A motivációs levél fejlécében szerepeljen a Hallgató neve és a felvételi kódszáma. 

 



  

 

Kérdések, amiket jó, ha a levél megválaszol: 

 Miért jelentkezett hozzánk? 

 Milyen szakterület érdekli? 

 Van-e olyan projektje, amivel a mesterképzés alatt foglalkozna? 

Szakmai önéletrajz: 

Kérjük, hogy mellékeljen egy szakmai önéletrajzot maximum két A4 oldal 

terjedelemben. 

Technikai specifikációk: 

 Formátum: PDF fájl (ha ez nem megoldható DOC, vagy DOCX) 

 Terjedelem: maximum két A4 oldal 

 Fájlnév: (ékezet nélküli angol kisbetűkből és számokból álljon); 

vezetéknév_keresztnév_motivacios_felvételi kód_szak neve_képzési szint  

Pl. kiss_adam_cv_FOT0001_fotografia_ma 

A cv fejlécében szerepeljen a Hallgató neve és a felvételi kódszáma. 



  

 

2. SZÓBELI 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 beszélgetésen lehetősége lesz egyéb munkáit is prezentálni, amelyeket 

fontosnak tart képességei bemutatásához (pl. rajzok, printek, saját fotók, 

vázlatfüzetek stb.). Animációkat, filmeket vagy számítógépes grafikákat is 

elfogadunk, ezek bemutatására az online platform alkalmas lesz. Amennyiben 

szeretne ilyen munkákat bemutatni, kérjük ezeket készítse elő prezentációra 

alkalmas digitális formában. 

 

Megjegyzés mindkét fordulóhoz 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, 

milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk 

tájékoztatást. 

***** 

A felvételi 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 felvételivel 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! 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

