
 

 

 

 

KÉPALKOTÁS ALAPSZAK 
(képalkotás szakirány) 

Minden jelentkezőnek részletes információt küldünk a felvételi vizsgák időpontjáról 
és helyszínéről postai és elektronikus úton is. 

 

I. FORDULÓ: Alkalmassági vizsga 

A regisztrációval egyidejűen beadandó anyagok (grafikák: 10 db lap mappában + 1 db 
lap a kiadott feladat megoldásával + nyilatkozat + motivációs levél): 

 Mappa-portfólió:  

Egy keményfedelű mappában 10 db lap, maximum B1 (70 x 100 cm), minimum A4 (21 x 
29,7 cm) paszpartúzott vagy teljes méretű egyedi vagy sokszorosított grafika, rajz vagy 
papíralapú festmény, számítógéppel készült alkotás (utóbbiak kizárólag kiprintelve) lehet. 
Ezek között lehetőleg 3-4 db tanulmányrajz is legyen. A lapokon szerepelhet a jelentkező 
bármely képzőművészeti projektjéről, plasztikai munkájáról (nagyobb dimenziójú festmény, 
grafika, szobor, makett, installáció) készült fotódokumentáció. Egy lapon (kizárólag egy 
oldalon) több grafikát, reprodukciót stb. is elhelyezhet a felvételiző, de a portfolió lapok 
száma nem haladhatja meg a 10 db-ot. Számítógépes grafikát nem fogadunk el 
semmilyen adathordozón (CD, DVD, pendrive stb.), azt ki kell nyomtatni, és a mappához 
csatolni. 

A felvételire kiadott feladat, a mappában elhelyezve, külön megjelölve: 

1 db grafikai lap készítése a képzőművészet bármely területéhez kapcsolódva, az alábbi 
„hívószóra” reagálva: 

 Disztópia és/vagy utópia 

A szó jelentéseit, asszociációit szabadon értelmező kreatív megoldásokat várunk a 
képzőművészet bármely klasszikus vagy új médiumának segítségével megfogalmazva, akár 
illusztráció, autonóm grafika, kollázs vagy montázs, képregény, story board, művészi plakátterv, 
könyvborítóterv, fotó vagy fotósorozat, installációterv stb. formájában. A feladatot egy, 
maximum B1 (70 x 100 cm), minimum A3 (29,7 x 42 cm) passzpartú- vagy teljes méretű lapon 
kérjük beadni, a mappához csatolva. A feladat megoldását bármely egyedi vagy sokszorosított 
grafikai, ill. rajzi, festészeti technikával, vagy számítógépes grafikával egyaránt elkészíthetik a 
felvételizők. A számítógépes grafikát nem fogadjuk el semmilyen adathordozón (CD, DVD, 
pendrive stb.), azt ki kell nyomtatni, és a mappához csatolni.  



  

 

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

 Nyilatkozat, hogy a mappában található munkák a felvételiző saját, önálló 
alkotásai.  
A Nyilatkozat letölthető a honlap felvételihez kapcsolódó tájékoztató felületéről. 

 Motivációs levél: kérünk egy rövid leírást is mellékelni egy A4-es lapon, maximum 
egy oldalon, melyben a felvételiző a mappában beadott munkáiról, a kiadott feladat 
megoldásáról fogalmazza meg gondolatait, indítékait. 

(A mappa anyagát a felvételiző a felvételi végeztével visszakapja, a kiadott feladatra 
beadott 1 db lap a METU-nál marad.) 

Ábrázolási készség, rajzi készség felmérése 

Tanulmányrajzolás: 

Fejrajz vagy figura környezetében, élő modell alapján.  

Időtartam: 4 x 30 perc, félóránként 10 perc szünettel.  

Szükséges eszközök, melyet a felvételiző hoz magával: B2 (50 x 70 cm) vagy A2 (42 x 59,4 cm) 
méretű rajzhoz papír, rajz v. festőeszköz (szén, ceruza, filc, kréta, pasztell, tus, akvarell szabadon 
választva, szénrajzhoz, krétához fixativ).  

A rajz lehet fekete-fehér, vagy színes. 

Rajzbakot biztosítunk.  

Beadandó 1 db tanulmányrajz B1 vagy A2 méretben, tetszőleges technikával. 

Teszt 

A jelentkezők 30 perc alatt, írásbeli tesztet töltenek ki. A teszt kitöltéséhez semmilyen 
segédeszköz nem szükséges, mobiltelefon, notebook és egyéb segédanyag használata 
tilos. A tesztet kézzel, olvashatóan kell kitölteni, úgy, hogy azt a Felvételi Bizottság 
értékelni tudja. A teszt eredménye tájékoztató jellegű, külön pontszámot ennek alapján 
nem adunk. 

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 

Kreatív feladat 

A jelentkezők 3 óra időtartam alatt kreatív feladatot készítenek, majd a Felvételi Bizottság 
tagjaival személyesen is találkoznak. A kreatív feladat teljesítéséhez a felvételizők 
hozzanak magukkal papírt, vonalzót, rajz és festőeszközöket, színes papírt, képes 
magazinokat, ragasztót, ollót. 

A feladat megoldásánál használható papír mérete maximum B2 (50 x 70 cm), minimum A3 (29,7 x 
42 cm). Számítógépet nem használhatnak a felvételizők.  

Két feladat közül választhatnak a jelentkezők, melyeket a helyszínen ismernek meg. 

A feladat megoldása lehet szabadkézi rajz, grafika, festmény, kollázs, montázs vagy makett. 

Beszélgetés 

A beszélgetésen a jelentkezőknek lehetőségük van mappájukat olyan munkákkal kiegészítve ismét 
prezentálni, amelyeket fontosnak tartanak képességeik bemutatásához (pld. további grafikák, 
festmények, saját fotók, montázsok, kollázsok, képi naplók, sketch book-ok, művészkönyvek, fotók, 
videók, képzőművészeti projektek, installációk dokumentációja, stb.).  

A második fordulón digitális formában is lehetőségük van a jelentkezőknek ilyen munkáikat (fotók, 
videók, animációk stb.) bemutatni a hozott saját laptopjukon. 

A beszélgetés után a felvételiző a mappáját visszakapja, a felvételi ideje alatt készített munkái és a 
kiadott feladatra beadott lapja a METU-nál maradnak. 

Hozzon egy darab portréfotót magáról képeslap nagyságban, a hátoldalon névvel, a kapott kóddal 
ellátva. Ez a felvételi ideje alatt készült munkákat tartalmazó mappába kerül, és a METU-nál marad. 

Sok sikert kívánunk a felvételihez! 

 

Üdvözlettel, 

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Művészeti és Kreatívipari Kara 

2019. március 29. 


