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1. Az írásbeli vizsga 
 
Az írásbeli vizsga tartalma: 

 Elemző esszékérdés 

 Gondolkodási képességeket felmérő tesztkérdések 
  
Az írásbeli időtartama 90 perc. Az írásbeli vizsga nem a lexikális ismeretek, hanem a szakmai 
elemzőkészség (esszé), valamint a logikus, asszociatív és kreatív gondolkodási képességek (teszt) 
felmérésére szolgál.  
 
Összesen négy, az egyes specializációkhoz kötődő esszékérdés közül lehet választani egyet, 
amelyeknek megválaszolásában segítséget adhatnak az alább megadott ajánlott irodalmak. Az 
irodalmak tartalmát nem fogjuk kikérdezni sem az írásbelin, sem a szóbelin, ezek elsősorban a 
felkészüléshez, a választott esszékérdés végiggondolásához nyújtanak orientáló jellegű segítséget.  
 
Ajánlott irodalmak:  
  
Kommunikációtervező specializáció: 
Aronson, Elliot - Pratkanis, Anthony R. (2012) A rábeszélőgép – Élni és visszaélni a meggyőzés 
mindennapos mesterségével. Ab Ovo. 
 
Kulturális iparágak specializáció: 
Tófalvy Tamás. 2008. Extrém zenei műfajok és online közösségi média: a szubkultúráktól a műfaji 
színterekig. Replika 64-65: 135-149.  
 
Digitális média specializáció: 
MTE-PWC (2013) A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás 
iparági folyamataira. Elérhető online:  
http://mte.hu/dokumentumok/PwC-MTE_TANULMANY_vegso_valtozat_2013.12.09.pdf  
 
Vizuális kommunikáció specializáció: 
Horányi Ö. (szerk.), 2003, A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Budapest: 
Typotex. A következő fejezetek: 
Gombrich, E. H., Elmélkedés egy vesszőparipáról, avagy a művészi forma gyökerei, 23–40.  
Black, M., A reprezentáció természete,119–148.  
Lester, P. M. 2014. (6th ed.) Visual Communication: Images with Messages. Wadsworth, Cengage 
Learning. 
 
 
1.1. Az írásbeli vizsga értékelési szempontjai  
  

 Szakmaiság (Jól használja az ajánlott szakirodalmat és ismer más irodalmakat, forrásokat is; ismeri 
és használja a releváns fogalmakat és modelleket) 

 Áttekinthetőség (Világosak a logikai és a tartalmi összefüggések, világos a gondolatmenet; az 
állítások és a mellettük felhozott érvek határozottan és világosan vannak megfogalmazva) 

 Szabatosság (Kerüli az általánosságokat, az általánosításokat, a homályos, félreérthető 
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fordulatokat; az alapfogalmakat világosan, szakszerűen és konzisztens módon használja) 

 Tömörség (Rövid, lényegre törő, nincsenek benne elkalandozások, irreleváns megjegyzések; a 
kifejtés kellően részletezett.) 

 Érthető stílus (Nem mesterkélt, hanem egyszerű, ismerős, köznyelvi, de szakszerű) 

 Kreativitás (Mennyire összeszedettek, újszerűek és találóak a kifejtett gondolatok, és mennyire 
igaz mindez a kifejtés módjára)  

 
 
2. A szóbeli vizsga  
 
A szóbeli vizsga tartalma: 

 A hozott példa, elemzés bemutatása 

 Szakmai és motivációs beszélgetés a választott specializációhoz kapcsolódó témákban 
  
A felvételi eljárásban szakra lehet jelentkezni és felvételt nyerni, de a szakon három kommunikációs 
részterületre lehet specializálódni. Az írásbeli felvételi vizsgán a jelentkezők megadják (preferencia-
sorrendben), hogy melyik specializációra szeretnének bekerülni, a szóbeli vizsgára ennek alapján 
osztjuk majd be a jelentkezőket a szóbeli bizottságokhoz. Ez a választás a jelentkező részéről 
elköteleződést is jelent, mert ha az első helyen megjelölt specializáció indul (és a felvett hallgatók 
száma nem túl magas az adott specializáción), akkor a felvett hallgató arra a specializációra kerül majd, 
amit az írásbeli felvételi vizsgán az első helyen megjelölt. 
 
A szóbeli vizsgára tehát az írásbelin az első helyen megjelölt specializációhoz kötődő feladattal kell 
felkészülni.  
 
A szakon választható specializációk: Kommunikációtervező specializáció, Kulturális iparágak 
specializáció, Digitális média specializáció, Vizuális kommunikáció 
 
A szóbeli vizsga egy szakmai interjú. A jelentkezőnek az alábbiak közül választva az első helyen 
megjelölt specializációhoz tartozó feladattal kell készülnie. A szóbeli felvételire tehát az alábbi feladatok 
közül egyet kell kiválasztani, és a feladat kidolgozásával kell felkészülni. 
 
2.1. Feladatok a szóbeli vizsgára  
  
Kommunikációtervezés specializáció (feladat 1.) 
Hozz magaddal egy rövid, maximum egy oldalas szövegrészletet nyomtatott formában, vagy egy rövid, 
maximum két perces műsorrészletet (tv-ből, internetről) a saját számítógépeden, tableteden. A szóbeli 
felvételin mutasd be, elemezd és értékeld a hozott anyagot az ajánlott szakirodalom felhasználásával. 
A feladat bemutatása során arra vagyunk kíváncsiak, hogyan használod a releváns irodalmat (az 
ajánlott irodalmat és esetleg további, általad olvasott, az alapképzéses ismeretekhez, szakdolgozathoz 
kapcsolódó szakirodalmat), és milyen lényeglátási, kritikai, elemző- és áttekintőképességgel 
rendelkezel. (Az elemzéshez javasolt irodalom: lásd az írásbelihez megadott szakirodalom.) 
 
Kulturális iparágak specializáció (feladat 2.) 
Tetszőleges példán vagy példákon keresztül fejtse ki, milyen helyzetekben kerülhet konfliktusba 
egy kulturális vállalkozó (galériatulajdonos, magát menedzselő zenész, könyvkiadó-vezető, szerkesztő, 
független színháztársulat vezetője stb.) alkotói vagy művészi autonómiájának megőrzése a gazdasági 
megfontolásokkal? 
 
Digitális média specializáció (feladat 3.) 
Mutasd be és elemezd egy magaddal hozott, tetszőleges eszközön (laptop, tablet, mobil) egy olyan, 
általad választott médiaszereplő online jelenlétét, aminek van honlapja és közösségi 
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médiamegjelenése (például Facebook- és/vagy Instagram oldala) is. A szereplő lehet akár híroldal, 
ügynökség, márka, archívum, vagy más. Miben jó és miben javítandó szerinted a választott példa 
online megjelenése? Milyen lehetőségeket és kockázatokat rejt magában közösségi médiastratégiájuk, 
kreatív, tartalmi, üzleti, kommunikációs vagy más szempontból? (Az elemzéshez javasolt irodalom: lásd 
az írásbelihez megadott szakirodalom.) 
 
Vizuális kommunikáció specializáció (feladat 4.) 
Válasszon egy vizuális jelenséget (képet, tárgyat, épített teret, környezetet, honlapot stb.) A szóbeli 
felvételin az lesz a feladata, hogy a jelenséget mutassa be, értelmezze, elemezze. A választott vizuális 
jelenséget néhány kép (reprodukció, fotó stb.) segítségével dokumentálja, a dokumentációt hozza 
magával a vizsgára. 
A feladat megoldásához (értelmezés, elemzési szempontok) az írásbelihez megadott irodalmakon kívül 
a jelentkező az alábbi szakirodalmakban is találhat segítséget: 
Barthes, R., 2000, Világoskamra: jegyzetek a fotográfiáról. Budapest: Európa.  
Crozier, R., 2001, Pszichológia és design. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.  
Danto, A. C., 1996, A közhely színeváltozása: művészetfilozófia. Budapest: Enciklopédia.  
Gombrich, E. H., 20042, A látható kép. In Horányi, Ö. (szerk.), Kommunikáció II. A kommunikáció 
világa. Budapest: General Press, 92–107. 
Holahan, C. J., 1998, A személyes tér. In Dúll, A. – Kovács, Z. 
(szerk.), Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény I. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 141–169.  
Horányi Ö. (szerk.), 20032, A sokarcú kép: válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Budapest: 
Typotex. 
Lester, P. M. 2014. (6th ed.) Visual Communication: Images with Messages. Wadsworth, Cengage 
Learning. 
 


