
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek részletes tájékoztatást küldünk a felvételi vizsgák 

időpontjáról és a technikai tudnivalókról elektronikus úton. 

 

A FELVÉTELI MENETE 

 

1.FORDULÓ - ALKALMASSÁGI VIZSGA 

 

Feladat: 

Az 1. fordulóban elkészített munkarészek mindegyikét digitális formában kell egy 

később megadott tárhelyre feltölteni. A digitalizálás történhet fotózással és 

scenneléssel egyaránt. Mindkét esetben fontos, hogy értékelhető anyagokat 

töltsön fel. Ezért a digitalizáláskor fontos, hogy figyelemmel legyen a megfelelő 

felbontás (minimum 200DPI) és fénymennyiség kiválasztására 
 

Állóképet és/vagy mozgóképet tartalmazó alkotások esetében elfogadunk nem 

listázott (nem nyilvános, csak a feltöltő által megadott elérési útvonal birtokában 

elérhető) youtube, vimeo és más, állókép megosztását lehetővé tevő oldalak 

linkjét. Más, egyéni tárhelyekre, weboldalakra mutató linkeket nem tudunk elfogadn 

 

A megadott tárhelyre/mappába kizárólag az alább felsorolt dokumentumokat lehet 

feltölteni. A teljes feltölthető anyag mérete az első forduló esetében (beleértve a 

mellékleteket is) maximum 30 MB lehet. 

1. Portfólió 

2. Térrészlet rajzolása 

3. Festés 

4. Kötelező mellékletek 

 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

 



  

 

PORTFÓLIÓ 

A portfóliónak a jelentkező eddigi munkáit (pl.: szabadkézi, látvány után készített 

rajz, fotó, grafika, terv, tárgyfotó, makettfotó) kell tartalmaznia.  

 a portfóliónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

o maximum 15 db, A2 méretű rajz digitalizált formában 

o a fájl kiterjesztése PDF/PDFA 

 

TÉRRÉSZLET RAJZOLÁSA (vonalas ceruzarajz) 

Otthoni körülmények között megvalósítható térkompozíciós szabadkézi rajzfeladat 

elkészítése, melynek dokumentálása digitálisan történik!  

 Fekete-fehér, szabadon választott eszközzel, technikával. 

 Használható eszköz:  

- ceruza, pittkréta, szén, pasztell, tus, pác, toll, radír (javasolt a 

ceruza). 

- A használható technika csak gyorsan száradó eljárás lehet, a 

szénrajzokat fixálni kell. 

 Beadandó:  

- 1db szabadkézi rajz digitalizált formában 

- Papír mérete lehet: A/2 vagy B/2 (kb. 50 x 70 cm). 

- a fájl kiterjesztése PDF/PDFA 

 

FESTÉS 

A Térrészlet rajzolás feladatban szereplő térkompozícióról vízben oldódó festékkel, 

technikával, színkompozíciót kell létrehozni. Érzékeltetve a térbeliség és fény-

árnyék hatásokat a színek használatával. 

 

 Használható eszköz: vízfesték, aquarell ceruza, ecset. 

 Beadandó: 

- 1db szabadkézi-festett alkotás digitalizált formában 

- Papír mérete lehet: A/2 vagy B/2 (kb. 50 x 70 cm). 

- a fájl kiterjesztése PDF/PDFA 



  

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK: 

 Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A nyilatkozatot 

itt tudja letölteni: https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga 

 Motivációs levél: kérjük, hogy mellékeljen egy rövid leírást, maximum egy 

A4-es oldalon, melyben a feladatra beadott munkáiról, a kiadott feladat 

megoldásáról fogalmazza meg gondolatait, indítékait. 

 A felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum.  

(Kérjük, hogy a felvételi vizsga díját csak az után fizesse be, miután 

megkapta e-mailes tájékoztatónkat, melyben szerepel a METU által adott 

egyedi személyi kódja. A levél megérkezéséig türelmét kérjük!) 

 

ÉRTÉKELÉS 

A kiadott feladat(ok) alapján:  Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

 

A felvételi vizsga 1. fordulóját követően a személyi kódja alapján, kizárólag a 

honlapon tájékozódhat arról, hogy továbbjutott-e a következő fordulóra 

(megfelelt/nem felelt meg). 

 

 

2.FORDULÓ - GYAKORLATI VIZSGA 

 

Az 2. fordulóban elkészített munkarészek mindegyikét digitalizált/digitális 

formában, PDF/PDFA formátumban kell egy később megadott tárhelyre feltölteni. 

A megadott tárhelyre/mappába kizárólag az alább felsorolt 3db fájlt/dokumentumot 

lehet feltölteni: 

 

1. A FELADAT 

2. B FELADAT 

3. Kötelező mellékletek 

 

 

 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga


  

 

FELADAT: 

 

“A”   FELADAT 

A 2. forduló levelében leirtak alapján adott elemekkel kell tervet/vázlatrajzot 

készítenie, a helyes arányokkal ábrázolva, magyarázó feliratokkal kiegészítve.  

 Fekete-fehér, szabadon választott eszközzel, technikával. 

 Használható eszköz:  

- ceruza, pittkréta, szén, pasztell, tus, pác, toll, radír (javasolt a 

ceruza). 

- A használható technika csak gyorsan száradó eljárás lehet, a 

szénrajzokat fixálni kell. 

 Beadandó:  

- 1db szabadkézi rajz digitalizált formában 

- Papír mérete lehet: A/3 

- a fájl kiterjesztése PDF/PDFA 

- A használható eszközök azonosak az első fordulóban megadott 

eszközökkel. 

 

“B”   FELADAT 

Az A. FELADAT-ban megtervezett kompozíció három dimenziós, perspektívikus 

ábrázolása egy a jelentkező által választott kitüntetett nézőpontból.  

 Fekete-fehér, szabadon választott eszközzel, technikával. 

 Használható eszköz:  

- ceruza, pittkréta, szén, pasztell, tus, pác, toll, radír (javasolt a 

ceruza). 

- A használható technika csak gyorsan száradó eljárás lehet, a 

szénrajzokat fixálni kell. 

 Beadandó:  

- 1db szabadkézi rajz digitalizált formában 

- Papír mérete lehet: A/3 

- a fájl kiterjesztése PDF/PDFA 

- A használható eszközök azonosak az első fordulóban megadott 

eszközökkel. 

-  

Feladatkiadás módja: E-mailben 



  

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 

 Nyilatkozat, hogy a beadott munkák a saját, önálló alkotásai. A 

nyilatkozatot itt tudja letölteni: https://www.metropolitan.hu/felveteli-

vizsga 

 

2.FORDULÓ – GYAKORLATI VIZSGA - 

SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

A beszélgetésen lehetősége lesz a kiadott feladatokra beadott munkáit olyan 

munkákkal kiegészítve ismét prezentálni, amelyeket fontosnak tart képességei 

bemutatásához (pl. rajzok, printek, fotók, vázlatfüzetek stb.). Animációkat, filmeket 

vagy számítógépes grafikákat is elfogadunk, ezek bemutatására az online platform 

alkalmas lesz. A Felvételi Bizottság a kiadott feladatok megoldásáról folytat 

beszélgetést a jelentkezővel. 

 

MEGJEGYZÉS A FORDULÓKHOZ 

A fordulókkal kapcsolatos technikai részletekről (hova kell feltölteni a feladatokat, 

milyen platformon valósul meg a szóbeli beszélgetés stb.) e-mailben küldünk 

tájékoztatást. 

***** 

Ha a felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-2419 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga
https://www.metropolitan.hu/felveteli-vizsga
mailto:felveteli@metropolitan.hu

