
 

 

 

 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA  
ALAPSZAK 

A jelentkező részletes tájékoztatást a felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről a 
postai és elektronikus úton kiküldött levélből kap! 

I. Forduló: Alkalmassági vizsga 

I. Feladat:  

Rajz 

Monokróm tanulmányrajz, szabadon választott eszközzel, technikával, a beállított 
csendélet alapján.  
Szükséges eszközök melyet a felvételiző hoz magával:  
Rajztábla, rajzpapír B2 (50 x 70 cm), pittkréta, szén, ceruza (a szénrajzhoz fixaktív) 

II. Feladat: 

Festés 

A helyszínen kiadott feladat alapján vízben oldódó festékkel, technikával. 
Szükséges eszközök melyet a felvételiző hoz magával: 
Papír: B2  (50x 70 cm) 
Használható eszközök: akvarell, quache, tempera 
Ragasztószalag, ecset, vizes edény, rongy, rajztábla 

 

A felvételi vizsga I. fordulóját követően a jelentkezők SZEMÉLYI KÓDJUK alapján, kizárólag a 
honlapon tájékozódhatnak arról, hogy továbbjutottak-e a következő fordulóra (megfelelt/nem 

felelt meg).  A felvételi vizsgák helyszínéről és időpontjáról is itt tájékozódhatnak.  



  

 

 

II. Forduló: Gyakorlati vizsga 
 

I. Mappa leadása 

A mappa tartalmazzon 10-12 db B1-B2 méretű vagy egy lapon több darab kizárólagosan 
saját készítésű munkát, mely lehet: tanulmányrajz, színes festett munka, mintatervezés, 
forma tanulmány és a kivitelezett kész tárgyakról fotó, kisebb tárgyaknál lehet valós a 
felvételiző által az elmúlt években készített munka. 

 Mellékletek (A4-es külön lapokon, a mappában elhelyezve): 

 Nyilatkozat, hogy a mappában található munkák a felvételiző saját, önálló 
alkotásai 

 Kézzel írott fényképes szakmai önéletrajz 

A mappa anyagát a felvételiző a felvételi végeztével visszakapja, a felvételi során készített 
munkák a METU-nál maradnak. 

II.  Kreatív feladat 

A helyszínen ismertetett összetett kreatív feladat, rajzi és téri megoldással. 
Szükséges eszközök melyet a felvételiző hoz magával:  
Rajztábla B/2, papír A3 (29 x 42 cm), ceruza, olló, ragasztó. 

III. Teszt 

Kortárs művészeti, művészettörténeti, általános műveltségi kérdések. 

IV. Beszélgetés 

A Felvételi Bizottság a mappában elhelyezett és a felvételin készített munkákról folytat beszélgetést 
a jelentkezővel. 

Ha a felvételivel kapcsolatban kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 
Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu  

 Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 8-16 óráig) 
 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. március 29. 
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