
 

 

 
ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK: 

 

A filmtudomány mesteri szakon államvizsgázni lehet: 

1. tudományos igényű dolgozattal  

2. eredeti (audio)vizuális alkotással és egy hozzá kapcsolódó dolgozattal 

Az államvizsga munkákat a kar által kinevezett bizottság előtt nyilvánosan meg kell védeni. 

 

1. Tudományos dolgozat: 

 Terjedelme minimum 40 oldal. 

A mesterszakon tanult tantárgyak bármelyikéhez kapcsolódó témában vagy a kortárs 

képkultúra bármely releváns jelenségét feldolgozó, tudományos igénnyel megfogalmazott 

dolgozat.  

A dolgozathoz kötelezően csatolni kell magyar, angol és román nyelvű kivonatot. 

 

2.  Eredeti (audio)vizuális alkotás, amelynek a hallgató: rendezője, operatőre, 

hangmérnöke vagy vágója. 

Ez lehet fikciós kisfilm vagy rövid dokumentumfilm, illetve fikciós dokumentumfilm.  

A filmekhez mellékelni kell elektronikusan egy adatlapot, ami tartalmazza a film címét és 

rövid szinopszisát három nyelven (magyar, angol, román). Mellékelni kell min. 3 jó minőségű 

képet a filmből. 

A filmet kötelezően feliratozni kell angol nyelven. 

A hozzá kapcsolódó dolgozat terjedelme min. 20 oldal. 

Rendezői munka esetében ez tartalmazza: a teljes filmtervet, ami: 

 fikciós film esetében: egymondatos logline, szinopszis, irodalmi forgatókönyv, 

rendezői koncepció, casting felvételek, helyszínek dokumentálása, látványterv, 

technikai forgatókönyv, 
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 dokumentumfim (vagy fikciós dokumentumfilm) esetében: egymondatos logline, 

szinopszis, 2 perces trailer, treatment, rendezői koncepció 

Operatőri munka esetében tartalmazza: az adott mű vizuális koncepcióját, amelynek 

tartalmaznia kell legalább 3 olyan mű képi elemzését, amelyek szerepet játszottak a vizuális 

koncepció kialakításában. 

Hangmérnöki munka esetében: az adott mű hangvilágának a koncepcióját, amelynek 

tartalmaznia kell legalább 3 olyan mű hangvilágának az elemzését, amelyek szerepet 

játszottak az audiovizuális alkotás hangvilágának a kialakításában.  

Vágói munka esetében: az adott mű vágási koncepcióját, amelynek tartalmaznia kell legalább 

3 olyan mű vágásának az elemzését, amely közrejátszott az adott alkotás vágási 

koncepciójának kialakításában. 

Leforgatott film helyett államvizsga munkaként benyújtható egészestés fikciós vagy 

dokumentumfilm terve is. Ebben az esetben a filmterv terjedelme: min. 50 oldal. 

Játékfilm esetében ennek kötelezően tartalmaznia kell: egymondatos logline, szinopszis, 

irodalmi forgatókönyv, rendezői koncepció, casting felvételek, helyszínek dokumentálása, 

látványterv, technikai forgatókönyv. Dokumentumfim esetében: Egymondatos logline, 

szinopszis, a téma és a szereplők bemutatása, fotódokumentáció, treatment, rendezői 

koncepció, és mellékelni kell 2 perces trailert. 


