
 

 

 

 

 

 

Pótfelvételi tájékoztató 
 

KÖRNYEZETKULTÚRA 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 

Lehetőség van a korábbi tanulmányi munkák, így természeti stúdiumok, rajzok, festmények, 
mintázás tanulmányok fotói, és/vagy a választott szakkal összefüggő munkák tárgyak, fotók, tervek 
leadására (legfeljebb 15 db). 

 
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/kornyezetkultura-belsoepitesz-enterior-es-kornyezettervezo-alapszak-felveteli-vizsga) 

2. Fényképes önéletrajz 

3. Motivációs levél 

 

 

 

 

 

http://www.metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga/kornyezetkultura-belsoepitesz-enterior-es-kornyezettervezo-alapszak-felveteli-vizsga
http://www.metropolitan.hu/muveszet/felveteli/felveteli-vizsga/kornyezetkultura-belsoepitesz-enterior-es-kornyezettervezo-alapszak-felveteli-vizsga


  

 

Rajz és Festés 

a) Térrészlet rajzolás 

- Vonalas-ceruzarajz, fekete-fehér, szabadon választott eszközzel, technikával. 
- A papír mérete: A/2 
- Használható eszközök, amelyeket kérjük, hozzon magával: ceruza, pittkréta, szén, pasztell, tus, 

pác, toll, radír, rajztábla (javasolt a ceruza). 
- A használható technika csak gyorsan száradó eljárás lehet, a szénrajzokat fixálni kell. 
b) Festés 

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

- Használható eszközök, amelyeket kérjük, hozzon magával: A/2 papírlap, ceruza, pittkréta, 
szén, pasztell tus, pác, toll, radír, rajztábla, vízben oldódó festék 

- A papír mérete: A/2 
 
A felvételi vizsgát azok a jelentkezők folytathatják, akik „megfelelt” értékelést kaptak. 

 

 

II. forduló - Gyakorlati vizsga 
 

Kreatív feladat 

 
Adott elemekkel készített tervvázlat a helyes arányokkal ábrázolva, ötletek felvetésével (több 
nézetű vázlatterv, perspektivikus látvány 
- Papír mérete: 2 db A3-as papírlap 
- Használható eszközök, amelyeket kérjük, hozzon magával: A/3-as papírlap, ceruza, pittkréta, 

szén, pasztell tus, pác, toll, radír, rajztábla, vízben oldódó festék 
 
Adható pontszám: max. 100 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 beszélgetés után a mappád visszaadjuk, a felvételi ideje alatt készített munkáid a METU 
tulajdonában maradnak! 
 

Adható pontszám: otthoni munkák: max. 25 pont, felvételi beszélgetés max. 75 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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