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TÁRGYALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

A felvételi fordulói A vizsga részei Értékelés 
A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, 

értelmezése Megjegyzés 

1. forduló: előszűrő 
(szakmai 

alkalmassági vizsga) 

Korábbi munkákból 
összeállított válogatás  

megfelelt /  
nem felelt meg 

Összesen max. 10 oldal terjedelmű elektronikusan feltöltött kép és fotó, 
amelyekből a tárgyalkotás iránti szakmai érdeklődés, illetve a rajzi, 
plasztikai felkészültség mérhető le, valamint 1 db motivációs levél (word 
dokumentum). 
Az elektronikusan feltöltött anyagban szkennelt rajzi stúdiumokat, vázlatos 
ötletrajzokat, tervezési lapokat, illetve mintázási feladatokról, makettekről, 
kész tárgyakról készített fotókat várunk. 

Elektronikus 
feltöltés 

2. forduló: 
gyakorlati vizsga  Pontszámokkal   

1. nap: 
készségfelmérés 

Rajzi stúdium 
Plasztikai stúdium 

40 pont 
40 pont 

Beállított v. elképzelt téri/tárgyi kompozíciók lerajzolása. 
Adott anyag(ok)ból, megadott szempontok alapján téri/tárgyi kompozíciók 
létrehozása, megmintázása. 

 

2. nap: 
készségfelmérés 

 
Tervezés 1./ egyéni 

munka 
Tervezés 2./ 

csapatmunka 

 
25 pont 
25 pont 

 

Képességfelmérő kreatív tervezési feladatok megoldása, amely az egyéni 
képességek mellett a csapatmunkában való kooperációs készséget is méri. 

 

3 - 4. nap 
Interjú és 

mappabemutatás 70 pont 

A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti a felvételi 
feladatokra adott megoldásokat, vizsgálja a felvételizők kulturális és 
szakmai felkészültségét, szakmai érdeklődését. Az interjú során, a 
felvételire készített mappa (rajzi, festési, plasztikai, tervezési stúdiumok), 
vázlatfüzet és a korábban készült otthoni munkák, iskolai feladatok, kész 
tárgyak is bemutathatóak. 

 

  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. A felvételi beszélgetés, 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. fordulóban a jelentkezőknek a felvételi vizsgára A/2 méretű rajztáblát, rajzpapírokat, fehér ½ íves papírt, A/3 műszaki rajzlapot, A/3 fehér papírt, festéket, 

filctollat, rajz- és festőeszközöket, vágóeszközöket, körzőt, vonalzót, ragasztót kell hozni. A műtermi munkához agyag, gipsz, drót megmunkálásra és modellezésre 
alkalmas szerszámokat kell hozni (mintázófa, reszelő, ráspoly, durva csiszolóvászon, fűrészlap, fogók). 

6. A 2. fordulóra a jelentkezőknek az interjúra 1 db a felvételi kóddal megjelölt A/5 méretű portréfotót kell hozniuk. 
7. Az interjú alkalmával mindenkitől várjuk az eddig készített munkákat bemutató válogatás mappát, vázlatfüzetet, ha van nyomtatott szakmai portfóliót, illetve kész 

tárgyakat. 
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. 

 


