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MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK) 

 

A MOME tervezőgrafika alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat 
(portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi és formai követelményei 
  
Az alább részletezett bemutatkozó felvételi anyagot elektronikus formában a MOME internetes oldalának tárhelyére történő feltöltéssel kérjük beadni. 
 
A tárhely elérhetősége: 
 

https://portfolio.mome.hu 
A tárhely csak az alább megadott feltöltési időszakokban érhető el. A regisztráció és a feltöltés technikai útmutatóját a jelentkezők a feltöltési 
időszakban a tárhely belépési oldalán, illetve az egyetem honlapján találják meg. 

 
A feltöltés időszaka:  
 

Tervezőgrafika alapképzési szakon 
2023. február 20 - március 8. 
A tervezőgrafika alapképzési szakra jelentkezők csak 2023. február 20 - március 8. között tudják feltölteni felvételi anyagaikat, más időszakban és/vagy 
módon a felvételi első fordulója ezen a szakon nem teljesíthető. 
 

Formai követelmények: 
Az elektronikus feltöltés során 2 anyagot hozzon létre a jelentkező, az alábbiak szerint: 
 

1. előre kiadott feladat otthoni megoldása, melynek tartalma: 
 1 db, maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve magyarázó szövegek formájában 

mutatja be 
2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma: 

 1 db, maximum 20 oldalas PDF dokumentum, amely 5 db tanulmányrajzot, valamint maximum 15 egyéb szakmai munkát tartalmaz 

Kérjük, hogy ezek a fájlok A4-es méretű, fekvő formátumú oldalakból álló PDF dokumentumok legyenek. 
 
A fenti két anyag mérete ne haladja meg összesen a 60 MB-ot! 
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Figyelem: az állományok nem tartalmazhatnak a jelentkezőre vonatkozó személyes vagy elérhetőségi adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)! A 
felvételi vizsgák tisztaságának megőrzése érdekében azokat a bemutatkozó felvételi anyagokat, amelyek a jelentkező személyének beazonosítására 
alkalmasak, az egyetemi felvételi bizottság az elbírálásból kizárhatja. 
 
A portfólió feltöltés érvényesítésének alapfeltétele a felvételi különeljárási díj befizetése. A felvételi különeljárási díj összege 4.000 Ft/jelentkezés, amelyet 
a feltöltő felületen, az ott megtalálható eljárásnak megfelelően, bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni. 
 
Az előre kiadott feladat leírását, valamint a felvételi vizsgák további feladatainak és követelményeinek ismertetését alább találja meg. 
 
Tervezőgrafika BA 
 

Felvételi I. forduló - Szakmai alkalmassági vizsga  

Meghirdetett szakmai feladat 

Konferencia arculattervezés 
 
Készítsen arculattervet az alábbi témában: 
Cím: A-IDEA 
Alcím: Mesterséges Intelligencia konferencia 
 
A tervezés az alábbi felületekre kell, hogy kiterjedjen: 
 

1. Plakát (50x70-es méretben) 
a. megjelenítendő szövegek 

i. cím: A-IDEA 
ii. alcím: Mesterséges intelligencia konferencia 

iii. helyszín: MOME (Budapest, Zugligeti út 9., 1121) 
iv. időpont: 2023. október 15–17. 

A plakát tetszőleges technikával, grafikai szemléletben és műfajilag szabadon megoldható. 

2. Konferencia katalógus borító (A5 méretben) 
a. megjelenítendő szövegek 
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i. cím: A-IDEA 
ii. alcím: Mesterséges intelligencia konferencia 

iii. időpont: 2023. október 15–17. 
A borító tetszőleges technikával, grafikai szemléletben és műfajilag szabadon megoldható. 

3. Fejezet elválasztó oldalpár 2 x A5 méretben 
a. itt az alábbi fejezetcímet kell feldolgozni tipográfia és kép (fotó, illusztráció stb.) felhasználásával: 

i. kötelezően megjelenítendő szöveg: 
A robotika lehetőségei a hétköznapokban 
 

A kép tetszőleges technikával, grafikai szemléletben és műfajilag szabadon megoldható. 
 

 
Az elkészített munkák tükrözzék személyes viszonyát, érzelmeit, gondolatait a választott művel kapcsolatban. 
 
Rövid, maximum 300 karakteres, szöveges leírásban indokolja grafikai tervének alapvető gondolatait. 
 

 
 

Beadandó: 

1 db maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve magyarázó szövegek formájában mutatja be.  
Tehát, egy 10 oldalas, a tervezés szempontjából logikusan felépített, PDF dokumentum, mely a feladat megoldásának koncepcióját képek, illetve rövid, 
maximum 300 karakteres, magyarázó szöveg formájában mutatja be. Tartalmazza a koncepció bemutatását (pl. koncepció leírás, vázlatok, stb.), valamint az 
elkészített grafikai látványterveket megfelelően kidolgozva. 
Kérjük ügyeljen arra, hogy a PDF dokumentum oldalainak formátuma egységesen fekvő A4-es legyen! 
 

Jó munkát! 
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TERVEZŐGRAFIKA 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) 

Meghirdetett szakmai feladat 
megfelelt /  

nem felelt meg 

1 db maximum 10 oldalas PDF dokumentum, mely a feladat 
megoldásának koncepcióját képek, illetve magyarázó szövegek 
formájában mutatja be Elektronikus 

feltöltés Portfólió: válogatás a 
korábban készített 

munkákból  

1 db maximum 20 oldalas PDF dokumentum, amely 5 db 
tanulmányrajzot, valamint maximum 15 egyéb szakmai munkát 
tartalmaz 

2. forduló: szakmai 
alkalmassági vizsga 

Prezentáció 
megfelelt / 

 nem felelt meg 

Szakmai készség bizonyítása, a meghirdetett szakmai feladat és 
a szakmai portfóliós anyag rövid prezentációja a felvételi 
bizottságnak 

 

3. forduló: gyakorlati vizsga  Pontszámokkal   

1. nap 
Szakmai tervezés A 40 pont 

Grafikai tervezési feladat, mely a kreatív problémamegoldó 
készséget, a tervezői gondolkodásmódot vizsgálja 

 
Ábrázolási feladat 25 pont 

Általános ábrázolási feladat (tér- és alakábrázolási, kompozíciós 
készség vizsgálata) 

2. nap 
Szakmai tervezés B 40 pont 

Grafikai tervezési feladat, mely a kreatív problémamegoldó 
készséget, a tervezői gondolkodásmódot vizsgálja  

Teszt 25 pont Szakmai és általános műveltségi tájékozottságot felmérő teszt 

3 - 5. nap Felvételi beszélgetés 70 pont 

A felvételi folyamatot lezáró interjú. Témájában érinti az 1. 
fordulóra beadott mappa tartalmát, valamint a felvételi 
feladatokra adott megoldások kifejtését, vizsgálja a felvételizők 
kulturális és szakmai felkészültségét, személyes érdeklődését. 
Lehetőség van az első fordulóra feltöltött portfólióban nem 
szereplő, azóta készült szakmai munkák bemutatására. 

 

  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 napos szakmai alkalmassági vizsga, a 3. forduló a nyári (2023. július 3 - 7. között) 3 napos gyakorlati felvételi vizsga. 

2. A 2. fordulóba jutó felvételizőknek az 1. fordulóban elektronikusan feltöltött munkáikat valós, eredeti formájukban, méretükben is be kell mutatniuk. 
3. A 3. forduló „Felvételi beszélgetés” kivételével valamennyi vizsga anonim. 
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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 jelentkezők hozzanak magukkal a felvételi vizsgára B/2 méretű rajztáblát, rajzpapírokat, színes papírokat, rajzi és festészeti eszközöket, ollót, ragasztót 

és a felvételi mappát. A 3. fordulóra a hozott portfóliós anyag új munkákkal bővíthető és a felvételi beszélgetésen lehetőség van digitális anyag bemutatására is. 
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. 


