
FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNY 2023. 

MOZGÓKÉP (FILM- ÉS TELEVÍZIÓRENDEZÉS)  

ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

GYAKORLATI VIZSGA 

A felvételi vizsga három fordulóból áll, az egyes fordulók után a jelentkezők továbbjutásáról a 
Felvételi Bizottság dönt. 
Fontos! Az eredmények a kari és a tanszéki honlapon a felvételi azonosítószámok alapján lesznek 
közzétéve. 

1. forduló: dokumentumok benyújtása (2023. április 17-19.) 
2. forduló: írásbeli szakasz (2023. május 15-17.) 
3. forduló: szóbeli szakasz (2023. június 14-28.) 

Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzés sajátosságaiból adódóan a jelentkezéshez az angol nyelv 
középszintű ismerete szükséges. 

1. forduló: dokumentumok benyújtása (max. 40 pont) 

Beadandó dokumentumok: 

−    A jelentkező eddigi mozgóképpel kapcsolatos tapasztalatainak és tevékenységeinek rövid 
szöveges összefoglalása max. fél oldalban (pl. mozgóképes alkotómunka, alkotómunkában 
való részvétel, mozgóképes rendezvények szervezésében való részvétel, workshopokon való 
részvétel stb.). (10 pont) 

−    Egy, a jelentkező által korábban készített, maximum 3 perces, bármilyen műfajú mozgóképes 
munka. A videót egy online videómegosztó platformra nyilvánosan elérhető formában kell 
feltölteni, és a linket elküldeni (lásd lentebb). (20 pont) 

−    Egy maximum egyoldalas filmterv (amely nem azonos a beküldött mozgóképes munkával), 
amely tartalmazza a tervezett mű témáját, műfaját, az elkészítés módjára vonatkozó rövid 
leírást, valamint a mű hosszát és a tervezett megjelenés helyét. (10 pont) 

−    Nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok a jelentkező saját, önálló alkotásai. 

A szöveges dokumentumokat PDF formátumban kell benyújtani. Minden feltöltött dokumentum 
nevének tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét és a felvételi azonosító számát! 

A benyújtás pontos módjáról a Felvételi Iroda fogja tájékoztatni a jelentkezőket az e-
felvételiben megadott e-mail címen. További információt itt talál: 
http://film.elte.hu/felveteli/ 

Az írásbeli vizsga (2.forduló) letételének feltétele, hogy a jelentkező a beadandó dokumentumokat 
2023. április 17-19. között a meghatározott módon hiánytalanul benyújtsa, valamint a vizsgadíjat a 
Kari honlapon részletezett módon befizesse. 



Figyelem! Az anyagok beadásának elmulasztása vagy bármely dokumentum hiánya az 
írásbeli vizsgából, egyúttal a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 

Nem tehet írásbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az első forduló során beadott dokumentumainak 
eredménye nem éri el a 20 pontot. 

2. forduló: mozgóképes bemutatkozás és írásbeli vizsga (max. 60 pont) 

− Írásbeli feladatsor, általános műveltségi kérdésekkel és kreatív írásbeli feladatokkal. (40 
pont) 

− Max. 3 perces mozgóképes bemutatkozás beküldése. (20 pont) 

A benyújtás pontos módjáról a Felvételi Iroda fogja tájékoztatni a jelentkezőket az e-

felvételiben megadott e-mail címen. További információt itt talál: 

http://film.elte.hu/felveteli/ 

Figyelem! Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek az írásbeli eredménye nem éri el a 30 
pontot. 

3. forduló: kreatív feladat megoldása és szóbeli vizsga (max. 100 pont) 

A szóbeli vizsga több részből áll: 

− személyes találkozás és feladatkiosztás, 
− a megadott paraméterekkel egy max. 4-5 perces rövidfilm elkészítése, 
− személyes szóbeli meghallgatás. 

A szóbeli szakasz első napján a jelentkező megkapja a kreatív feladatot a Felvételi Bizottságtól, 

melyet meghatározott időn belül kell visszaküldenie. 

A szóbeli meghallgatás során a bizottság megvitatja a jelentkezővel a feltöltött dokumentumokat, 
az írásbeli vizsgafeladatokat és az elkészített kreatív feladatot, továbbá rövid, angol nyelvű 
beszélgetés várható szakmai és általános műveltség témakörében. 

A szóbeli vizsga személyes megjelenést igényel. A járványhelyzet alakulásától függően a felvételi 
vizsga módjáról és a vizsga konkrét időpontjáról a Felvételi Iroda a jelentkezőket külön értesíti az 
e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen. 

 
 

 


