
 

 

 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 

 

TERVEZŐGRAFIKA  ALAPSZAK 

Pótfelvételi:  
Dátum 2019. augusztus 21. szerda 

Helyszín 1077 Budapest, Rózsa utca 4-6. 

Regisztráció: 
A pótfelvételi vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás, valamint a 

személyazonosságot igazoló okmány bemutatása és a portfólió leadása. 

Időpont: 8:30–9:00 

Terem „A” épület aula 

 

 

I. forduló - Alkalmassági vizsga 
Portfólió beadása 

Egy keményfedelű mappában 10 db lap, maximum B1 (70 x 100 cm), minimum A4 (21 x 29,7 cm) 
paszpartú-, vagy teljes méretű grafika, melyek között lehetőleg legyen 5 db egyedi vagy 
sokszorosított grafika, tanulmányrajz és 5 db számítógépes grafikai nyomat (print). Egy maximum 
B1-es lapon (kizárólag egy oldalon) több grafikát is elhelyezhetsz, de a portfólió lapok száma nem 
haladhatja meg a 10 db-ot. 
A számítógépes grafikát nem fogadjuk el semmilyen adathordozón (CD, DVD, pendrive stb.), azt ki 
kell nyomtatni. 

 
Benyújtandó mellékletek: 

1. Nyilatkozat, hogy a beadott munkák saját, önálló alkotások.  

(A nyilatkozat az alábbi linkről letölthető: http://www.metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-

vizsga/tervezografika-alapszak-felveteli-vizsga) 

2. Motivációs levél: Kérünk egy maximum egy A4-es oldal terjedelmű motivációs levelet, amelyben 

a mappában beadott munkáidról fogalmazd meg gondolataid, indítékaid. 
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Rajz és Teszt  

Tanulmányrajz készítése 

Tanulmányrajzolás, beállított csendélet után. 

A feladat megoldásához szükséges eszközök, amelyeket kérjük, hozz magaddal: B2 (50 x 70 cm) 
vagy A2 (42 x 59,4 cm) méretű rajzhoz rajztábla, papír, rajz v. festőeszköz (szén, ceruza, filc, kréta, 
pasztell, tus, akvarell szabadon választva, szénrajzhoz, krétához fixativ). 
 
Teszt 

- Az írásbeli teszt megoldására 30 perced lesz. 
 
A felvételi vizsgát azok a jelentkezők folytathatják, akik „megfelelt” értékelést kaptak. 

 

 

II. forduló - Gyakorlati vizsga 
 

a) Kreatív feladat 

- Két tervezőgrafikai feladat közül választhatsz, melyeket a helyszínen fogsz megismerni. A 
feladat megoldására két órád lesz. 

- A kreatív feladat teljesítéséhez a következő eszközöket hozd magaddal: rajztábla, papír, rajz- 
és festőeszközök, színes papír, képes magazinok, ragasztó, olló. Számítógépet nem 
használhatsz.  

- A feladat végterméke lehet szabadkézi rajz, grafika, kollázs, vagy montázs. 
 
Adható pontszám: max. 80 pont 

 

Beszélgetés, interjú, mappa bemutatása   

 
Az interjún a beadott mappádról és a helyszínen készült alkotásokról, valamint a kreatív feladat 
megoldásáról folytat beszélgetést a bizottság veled. A beszélgetésen egyéb munkáidat is 
bemutathatod (sketch book, digitális munkák, fotók, videók stb.) 
A beszélgetés után a mappát visszakapod, a felvételi ideje alatt készített munkáid a METU 
tulajdonában maradnak! 
 

Adható pontszám: max. 120 pont 

 

Készülj fel arra, hogy ez egy hosszú nap lesz, amelyen lehet, hogy viszonylag sokat kell 

várakoznod a felvételi beszélgetésre.  

A beszélgetések időbeosztása - az előzetes tapasztalatok szerint – csúszhat, így kérjük, 

hogy saját ellátásodról (étel-ital) előre gondoskodj és készülj fel az esetleges jelentős 

időbeni csúszásokra is! 

 



  

 

Ha a pótfelvételivel kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Felvételi 

Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

Info telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9-16:30 óráig) 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. augusztus 2. 
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