
 

 

 

 

KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPSZAK 
 

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

I. Forduló: Alkalmassági vizsga 

Portfolió beadása 

A mappa tartalmazzon eddigi munkákat (pl.: rajz, fotó, grafika, terv). 
Maximum 15 db lap, A/2 méretben. 
 
Mellékletek (A4-es külön lapokon, a mappában elhelyezve): 

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

 Fényképes szakmai önéletrajz 

 Kézzel írott motivációs levél 
 

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

Rajz és Festés 

Feladat: Térrészlet rajzolás, festés  

Térrészlet rajzolás (vonalas ceruzarajz):  

fekete-fehér, szabadon választott eszközzel, technikával  

Papír mérete: A/2 

Használható eszközök, amelyet a felvételiző hoz magával: ceruza, pittkréta, szén, pasztell, 
tus, pác, toll, radír (javasolt a ceruza). 

A használható technika csak gyorsan száradó eljárás lehet, a szénrajzokat fixálni kell. 

Festés: 

A helyszínen beállított elemek alapján vízben oldódó festékkel, színes technikával, 
színkompozíció létrehozása. 

Használható eszköz, amelyet a felvételiző hoz magával: vízfesték, aquarell ceruza, ecset. 



  

 

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 kapnak tájékoztatót. 

II. Forduló: Gyakorlati vizsga 
 

Kreatív feladat 

 Adott elemekkel készített terv/vázlatrajz, a helyes arányokkal ábrázolva, 
magyarázó feliratokkal kiegészítve.  

 Több nézetű vázlatterv készítése, színösszefüggések vizsgálatával, ötletek 
felvetésével. 

Papír mérete: 2 db A/3 (29x42cm) 

Az eszközök azonosak az első fordulóban megadottakkal, azokat a felvételiző hozza 
magával. 

Beszélgetés, interjú, mappa bemutatása 

A beszélgetésen a jelentkező ismét bemutatja mappáját, olyan munkákkal kiegészítve, 
amelyeket fontosnak tartanak képességei prezentálásához. 

A Felvételi Bizottság a mappáról és a felvételi során készült munkákról, illetve más, a 
szakhoz köthető témáról folytat beszélgetést a felvételizővel. 

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

 
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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