
 

 

BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM 

MŰVÉSZETI ÉS KREATÍVIPARI KAR 

 

KÉZMŰVES TÁRGYKULTÚRA ALAPSZAK 

Minden jelentkezőnek elektronikus úton részletes tájékoztatást küldünk a felvételi 

vizsgák időpontjáról és a technikai tudnivalókról. 
 

A FELVÉTELI MENETE 
 

1.FORDULÓ: ALKALMASSÁGI VIZSGA 

 

FELADAT: SZAKMAI PORTFOLIÓ BEADÁSA 

Tartalma: 

1 db, maximum 15 oldalas összefűzött PDF dokumentum, amely 3 db 

tanulmányrajzot, valamint maximum 12 egyéb szakmai munkát tartalmaz. 

Ezek lehetnek színes rajzok, festett munkák, mintatervezés, forma 

tanulmány, jelentkező által készített tárgyak fotói, stb.  

A portfólió benyújtása kizárólag digitális formában történik. A klasszikus, 

analóg technikákkal készült alkotásokról fotó, vagy szkennelt kép nyújtandó 

be a portfolió részeként. A teljes feltölthető anyag mérete (beleértve a 

kötelező mellékleteket is), maximum 30 MB lehet. A beadott file 

elnevezésében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a portfolió szót. 

 

Kötelező mellékletek: 

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

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

2. Fényképes motivációs levél: kérjük, írja le, hogy mi motiválta a Kézműves 

tárgykultúra szak választásában, térjen ki arra, hogy hol végezte eddigi 

tanulmányait, kik inspirálták, kik a szakmai példaképei. 

3. 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!) 

 

 

 

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


  

 

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). 

Értékelés a feltöltött anyagok alapján: Megfelelt / Nem felelt meg 

Eredményhirdetés a METU honlapján. 

 

2. FORDULÓ: GYAKORLATI VIZSGA 

 

Feladatkiadás módja: E-mailben 

A felvételizőknek szakmai feladatot kell megoldaniuk, és lehetőségük van 

portfoliójuk bővítésére. 

Feladatkiadás időpontja: A részletes feladatkiírást és a feltöltés módját és helyét 

a felvételi második fordulójára továbbjutott hallgatók számára az e-mailen kiküldött 

levél tartalmazza majd.  

Kötelező mellékletek: 

1. A kiadott feladat megoldásának benyújtása kizárólag digitális formában 

történik. A klasszikus, analóg technikákkal készült alkotásokról fotó vagy 

szkennelt kép nyújtandó be a kiegészített portfólió részeként. A teljes 

feltölthető anyag mérete a második fordulón (beleértve a kötelező 

mellékleteket is) maximum 30 MB lehet.  

A beadott file elnevezésében kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a 

kiegészített portfólió szavakat.  

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

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

3. Szöveges leírás a beadott munkákról: kérjük, hogy mellékeljen egy rövid 

leírást maximum egy oldalon, melyben a beadott munkáiról, a kiadott feladat 

megoldásáról fogalmazza meg gondolatait, indítékait. A kiadott feladatról 

részletesebben írjon, miért ezt a megoldást választotta, és hogyan jutott el 

az ötlettől a megvalósításig! 
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3. FORDULÓ: SZÓBELI BESZÉLGETÉS 

 

Az online beszélgetésen lehetősége lesz a kiadott feladatokra beadott munkáit 

egyéb olyan alkotásokkal kiegészíteni, amelyeket fontosnak tart képességei 

bemutatásához (pl. nyomatok, rajzok, printek, fotók, sketch-book stb.). A Felvételi 

Bizottság a beadott és bemutatott munkákról, a feladatok megoldásáról folytat 

beszélgetést a jelentkezővel. 

Ehhez a vizsgarészhez stabil internetkapcsolat, valamint videobeszélgetésre 

alkalmas, kamerával, hangszóróval és mikrofonnal ellátott digitális eszköz 

szükséges. 

 

Ha a felvételivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon bizalommal a 

Felvételi Információs Irodánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

 E-mail: felveteli@metropolitan.hu 

 Telefon: 06 1/273-24-19 (hétköznap 9 és 16:30 között) 

 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

 

Dr. Bátori Zsolt PhD s.k. 

Dékán 

Művészeti és Kreatívipari Kar 

mailto:felveteli@metropolitan.hu

