
2022. 11. 03. 
MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK) 

 

FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

A felvételi fordulói 

A vizsga részei (felsorolás 
külön sorokban: pl. rajz, 

plasztika, mintázás, 
tervezés stb.) 

Értékelés 
A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi 

leírása, értelmezése 
Megjegyzések 

1. forduló: előszűrő 
(szakmai alkalmassági 

vizsga) 

Kötelezően beadandó 
szakmai feladat megfelelt / nem 

felelt meg 

Megadott témákat feldolgozó fotográfiákat kell készíteni: 
minimum 8, maximum 20 kép Elektronikus 

feltöltés Korábban készített 
munkákból válogatás 

Szabadon választható témákat bemutató fotográfiákat kell 
beküldeni: minimum 2, maximum 4 kép  

2. forduló: szakmai 
alkalmassági vizsga 

Teszt 
megfelelt / nem 

felelt meg 

Szakmai és általános műveltségi kérdéseket tartalmazó tesztet kell 
kitölteni. 

online 

Interjú 
Beszélgetés a felvételi bizottsággal az első fordulóra beadott 
képekről, művészeti, kulturális, közéleti témákról. 

 

3. forduló: gyakorlati 
vizsga 

 Pontszámokkal   

1. nap 
Csoportos feladat 
Csoportos interjú 

megfelelt/nem 
felelt meg 

Csoportban, közösen kell egy megadott témát feldolgozó 
fotográfiát készíteni. 

 

2. nap 
Ábrázolás 
Tervezés 

40 pont 
80 pont 

Egy megadott témát kell feldolgozni rajzi eszközökkel. 
Megadott témákat feldolgozó fotográfiákat kell készíteni. 

 

3. nap 
Tervezés 

összeállítása  
A felvételi vizsgán készített fotográfiák és ábrázolási feladatok, 1-1 
(A/2) lapon/digitálisan történő összeállítása.  

4 - 5. nap Interjú 80 pont 
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a 
feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a felvételizők kulturális 
és szakmai felkészültségét, orientációját. 

 

  Összesen: 200 pont   

 
Megjegyzések: 
 

1. Az 1. fordulóban (2023. február 20 – március 8. között) a kiadott feladat megoldását és korábban készült munkákat kell digitális formában (az előre megadott 
paramétereknek megfelelő formátumban, méretben és darabszámban) feltölteni az egyetem által meghatározott módon és helyre. A 2. forduló (2023. április 11 - 
14. között) 1 vagy 2 napos szakmai alkalmassági vizsga, a 3. forduló a nyári (2023. július 3 - 7. között) 4 napos gyakorlati felvételi vizsga. 
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2. A 2. fordulóba jutó felvételizőknek az elektronikusan feltöltött munkáikat valós, kinyomtatott/lenagyított, eredeti formájukban, a feladatkiírásban megadott 
méretben is be kell mutatniuk. 

3. A felvételi beszélgetés kivételével valamennyi vizsga anonim. 
4. A szakmai alkalmassági vizsga fordulóinak eredményeit (név nélkül, kódszámmal) – az 1. forduló eredményét 2023. április 3-ig, a 2. forduló eredményét a vizsgát 

követő első munkanapon 12h-ig - a Tanulmányi Információs Központ az egyetem honlapján teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén 
minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről. 

5. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg. 
6. A 3. fordulóban a jelentkezőknek az ábrázolási feladat megoldásához A/2 méretű rajztáblát, rajzpapírokat (A/2, A/3, A/4), rajzi eszközöket (ceruzát, festéket, filctollat, 

rajzszenet, rajzkrétát) kell hozniuk. A 3. fordulóra a tervezés feladatok megoldásához digitális fényképezőgépet (tetszőleges tudású és felbontású), USB csatlakozóval 
ellátott adatletöltő eszközt (fényképezőgép adatkábelt vagy kártyaolvasót) kell hozni. Megengedett a felvételi 3. fordulójában is a tervezés feladatokra készülő képek 
szerkesztése, utómunkája, de ezt a vizsgázó csak saját számítógépen (laptopon) a vizsganapon készült képeken, a felvételi helyszínén végezheti el. A printelést az 
egyetem biztosítja. 

7. A 3. fordulón az interjúra a jelentkezőknek önéletrajzot, rövid motivációs levelet és egy, a felvételi kóddal megjelölt igazolványképet kell hozniuk. 
8. Az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időszakának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges 

változásokat az egyetem a honlapján teszi közzé. 


