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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. 


