
   2023. 01. 31. 
MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK) 

 
 

A MOME textiltervezés alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előre meghirdetett feladat fotódokumentációját 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 kérjük feltölteni. 
 
A tárhely elérhetősége: 
 

https://portfolio.mome.hu 
A tárhely csak az alább megadott feltöltési időszakban 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:  
 

Textiltervezés alapképzési szakon 
2023. február 20 - március 8. 
A textiltervezés 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: 
 
A felvételizőnek 2 db fájlt kell feltöltenie, az alábbiak szerint: 
 

1. előre meghirdetett szakmai feladat fotódokumentációja, melynek tartalma: 
 fotó a teljes munkáról, 2 db részlet fotó 
Kérjük, hogy ez a fájl egy A/4-es formátumú dokumentumba összefűzött, konvertált PDF állomány legyen. 
 

2. válogatás az eddigi szakmai munkákból, melynek tartalma: 
 maximum 10 db kép/fotó a korábban készült munkákról (tanulmány rajz, festés, szakmai tervezés) 
Kérjük, hogy ez a fájl egy A/4-es formátumú dokumentumba összefűzött, konvertált PDF állomány legyen. 

 
A fenti két anyag mérete ne haladja meg összesen az 50 MB-ot! 
 
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. 
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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. 
 
 
Textiltervezés BA 
 
Felvételi I. forduló - Szakmai alkalmassági vizsga - Meghirdetett szakmai feladat 

 
Textil ID - Készítsd el „textiles igazolványképedet”! 

Bármely textiles technika (szövés, kötés, horgolás, applikáció, hímzés és ezek kombinációja) alkalmazásával, szabadon választott alapanyagokkal 
készíts egy „igazolványképet” magadról! 
 
A kép a hagyományos igazolványképek formátumát idézze: portré/büszt. 
Méret: 40X40 cm 
Beadandó: a textiles igazolványkép fotódokumentációja (teljes munka, 2 db részlet fotó) 
Kerüld a sablonos megoldásokat, törekedj a változatos, izgalmas struktúrák kialakítására, egyedi, textiles személyazonosság megmutatására! 
Munkád maradjon síkban. Ha bármilyen plasztikát jelenítesz meg, ne haladja meg a 2 cm-t. 
 
 
A kötelező feladat megoldását a válogatott munkákkal együtt, de attól értelmezhető módon elválasztva a megadott paramétereknek megfelelő 
formátumban, méretben és darabszámban a fent leírt módon és időszakban digitális formában kell benyújtani. Sem az előre kiadott feladat 
megoldásain, sem a korábban készített munkákon nem szerepelhet a jelentkezőre vonatkozó személyes vagy elérhetőségi adat. 
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TEXTILTERVEZÉS 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) 

Meghirdetett szakmai 
feladat megoldása megfelelt /  

nem felelt meg 

Kötelező szakmai feladat megoldása, valamint eddigi szakmai 
munkákból (szakkör, előkészítő, saját tervek, elképzelések stb.) és 
művészeti stúdiumokból (rajz, mintázás) összeállított válogatás 
(mappa). 

Elektronikus 
feltöltés Korábbi munkákból 

összeállított válogatás 

2. forduló: gyakorlati 
vizsga  Pontszámokkal  

 

1. nap 
Tervezés A 55 pont 

Tervezés A: szakmai, kreatív tervezési feladat, plasztika és/vagy 
struktúra feladat. 

 

Tervezés B 35 pont Tervezés B: szakmai, kreatív tervezési feladat.  

2. nap 
Rajz 25 pont Rajzi stúdium - modellről.  

Festés 15 pont Festési stúdium - színek, tónusok, formák viszonyának elemzése.  

3. nap 
Műveltségi teszt –   

Interjú 

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 alkalmával 
otthoni munka is bemutatható. 

 

4. nap Interjú 
 

  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 - 4 napos gyakorlati felvételi vizsga. 

2. Az interjú kivételével valamennyi vizsga anonim. 
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, A/2, A/3 méretű rajzpapírokat, festéket, grafit és színes ceruzát, filctollat, rajzszenet, 

rajzkrétát, körzőt, ollót, vonalzót, léptékvonalzót, színes cérnát, tűt kell hozniuk. 
6. A 2. fordulóra kézzel írott (max. 2 oldal) önéletrajzot és 1 db, a felvételi kóddal megjelölt, 10x10 cm-es portréfotót hozzanak a jelentkezők. 
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. 


