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MÉDIA DESIGN 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) 

Előre kiadott szakmai feladat 
megfelelt /  

nem felelt meg 

Képtörténet, fotósorozat megadott témára 1 pdf fájlban prezentálva. 
Elektronikus feltöltés 

max. 50 MB Korábban készített munkákból válogatás 
Szakmai alkalmasságot bemutató tanulmányok (fotó, fotó 
dokumentáció, rajz, rövid koncepció - projekt leírások, installációk…) 
max. 4 lapon 1 PDF fájlban prezentálva. 

2. forduló: gyakorlati 
vizsga 

 Pontszámokkal   

Előzetesen 
elkészítendő feladat 

Kreatív Video CV 30 pont 
A jelentkező egy kreatív videó cv formájában mutatkozik be. A 
videóban röviden bemutatja saját magát, eddigi munkásságát és 
vázolja elképzeléseit a rá váró alkotói – média designeri pályáról. 

előzetes | elektronikus 
feltöltés 

1. nap 
Kreatív feladat 30 pont 

A feladat méri a kreatív, problémamegoldó és reakció készséget, 
esztétikai érzéket és a rendelkezésre álló idő kezelésének képességét. 

 

Elemzés 30 pont 
A feladat során a jelentkező számot ad elemzési, szövegértési és 
szövegalkotási képességeiről. 

 

2. nap Kreatív feladat 30 pont 
A feladat méri a kreatív, problémamegoldó és reakció készséget, 
esztétikai érzéket és a rendelkezésre álló idő kezelésének képességét.  

3 – 4. nap Felvételi beszélgetés 80 pont 
A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a felvételi 
feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a felvételizők kulturális és 
szakmai felkészültségét, szakmai érdeklődését. 

 

  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 a nyári (2023. július 3 - 7. 
között) 3 napos gyakorlati felvételi vizsga. 

2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim. 
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3. A szakmai alkalmassági vizsga eredményeit (név nélkül, kódszámmal) a vizsga lezárása után a Tanulmányi Információs Központ az egyetem honlapján 2023. április 14-ig 
teszi közzé. A felvételi döntés meghozatala után, a felvételi eljárás végén minden jelentkező írásbeli értesítést kap felvételi eredményéről. 

4. A felvételi összpontszámot a MOME felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg. 
5. A 2. fordulóra a jelentkezőnek a felvételi vizsgára A/2, A/3, A/4 vagy B/2 méretű rajzlapokat, A/4 méretű géppapírt, színes papírokat, magazinokat, újságokat, ragasztót, 

snitzert, ollót, festéket (vizes bázisú), ecsetet, tust, rajzeszközöket (ceruza, színes ceruza, filc, szén, kréta), íróeszközt, digitális fényképezőgépet (bármilyen típusú lehet) és 
letöltő kábelt kell hoznia. Az interjúra a felvételiző hozza magával: mozgóképi demó és/vagy showreel, az első fordulóra készített képtörténet és a saját munkákat bemutató 
mappa. 

6. A 2. fordulóra a jelentkezőknek önéletrajzot és 1 db, a felvételi kóddal megjelölt igazolványképet kell hozniuk. 
7. 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. 


