
FEBRUÁR 15-IG ÁPRILIS ÁPRILIS 18-IG JÚNIUS

DIGITÁLIS 
MAPPALEADÁS

EMAIL A TOVÁBBI 
FORDULÓKRÓL

FELVI.HU 
REGISZTRÁCIÓ1. EMAIL AZ ELSO 

FORDULÓRÓL2. 4.

A tanulmányi osztályvezető levele az első fordulóban leadandó 

portfólió és motivációs levél tartalmáról és leadási formájáról, illetve 

az alkalmassági vizsga külön eljárási díjáról (tavaly: 4000 forint).

A továbbiakban részletezendő tartalmú portfóliót és motivációs 

levelet, illetve egy (az emailben mellékelt) kitöltött szerzői 

nyilatkoztatot egyetlen .pdf fájlként egy drive-mappán keresztül 

szükséges a Google Drive vagy a Microsoft OneDrive felületén az 

Egyetemmel megosztani.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem minden felvételt nyitó 

képzésére szükséges valamilyen, a tanszék által megadott írásos 

és/vagy képi megfogalmazás az előzetes szakmai ismeretekről. 

Ezeket három elemre bonthatjuk: rajzi és szakmai portfólióra, 

motivációs levélre és esetleges önéletrajzra.

Az Országos Középiskolai Rajzverseny első három helyezettje 

(néhány szak kivételével) az első fordulón automatikusan túljut 

oklevele emailben való elküldésével. Portfólióját azonban ettől 

függetlenül is le kell adnia.

A vidéki felvételizőknek, előzetes kérésre az Egyetem saját 

kollégiumában biztosít ideiglenes férőhelyet a fordulók idejére.

A tanulmányi osztályvezető levele a második (legtöbb szaknál: 

rajzi) és harmadik (legtöbb szaknál: szakmai gyakorlati és szóbeli) 

személyes fordulók menetéről.

Az első forduló eredményei a www.mke.hu-n lesznek láthatók 

a leadási határidőt követően. A második-harmadik fordulók 

a szóbeli érettségikkel egyidőbe esnek, így azok áthelyezésének 

igényét a felvételizőnek jeleznie kell saját iskolája felé.

A vizsga pontos helyszínéről, teremszámáról és időpontjáról nem 

csak email, de postai úton kiküldött értesítő is beszámol, amit 

azonosításképpen a személyi igazolvánnyal együtt kötelező 

a felvételi megkezdéséhez helyben, személyesen is felmutatni.

TÁJÉKOZTATÓ AZ „ELSO FORDULÓ“ MENETÉROL

PORTFÓLIÓ-FELTÖLTÉS ONLINE MEGHAJTÓRA

SZAKSPECIFIKUS PORTFÓLIÓK 
ÉS MOTIVÁCIÓS LEVELEK

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES FORDULÓK 
(MÁSODIK & HARMADIK) MENETÉROL

A felvételi folyamat megkezdéséhez az országos rendeszeren 

keresztül regisztrálni kell.

FELVÉTELIRE VALÓ FELIRATKOZÁS

REGISZTRÁCIÓ A FELVI . HU-N
FELVI . HU

PORTFÓLIÓ-LEADÁSRÓL
EMAIL & FELHOS FÁJLMEGOSZTÁS

AZ „ELSO FORDULÓ“
FELHOS FÁJLMEGOSZTÁS

A FELVÉTELI MENETÉROL
EMAIL & POSTAI ÉRTESÍTOLEVÉLDECEMBER 20.

FELVÉTELI 
TÁJÉKOZTATÓ0.

AZ ÁLTALÁNOS 
FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A felvételi folyamat és a felvi.hu-n történő jelentkezési 

és dokumentum-feltöltési fázisok részletes leírása mind 

megtalálható a weboldalukon a megfelelő fül alatt.

FOLYAMATLEÍRÁS

FELVI . HU

A továbbiakban ő folytat szinte 

minden a Magyar Képzőművészeti 

Egyetemmel kapcsolatos 

tájékoztatást, kivétel ezalól 

a szakspecifikus kommunikáció.

ált. email: tanulm@mke.hu 

spec. email: vegh.norbert@mke.hu 

TANULMÁNYI 
OSZTÁLYVEZETO

A MEGOSZTÁS LÉPÉSEI

1.

2.

MAXIMUM 30MB MÉRETU PDF FÁJL 
LÉTREHOZÁSA, ESETLEGES TÖMÖRÍTÉSE

A FÁJL AZ EMAILBEN LEÍRTAKNAK 
MEGFELELO ELNEVEZÉSE (KÓDDAL)

Amennyiben a fájl meghaladja a szükséges 

méretmaximumot, az interneten több oldal 

(pl: www.adobe.com/acrobat/online/compress-pdf.html) 

lehetőséget kínál annak tömörítésére.

Mindkét online meghajtó estetében a mappát 

kijelölve vagy arra jobb egérgombbal kattintva 

megjelenő "Megosztás" opciót kiválasztva és 

a megtekintési jogot minden linkhez hozzáférőnek 

megadva tudjuk megosztani.

A FOLYAMAT LÉPÉSEI

1.

2.

3.

4.

SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA

INTÉZMÉNYI JELENTKEZÉSEK 
KIJELÖLÉSE

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY 
FELTÖLTÉSE

TÖBBLETPONTOT JELENTO 
DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE

Fontos figyelnünk, hogy jelentkezéskor 

a megfelelő „állami ösztöndíjas" vagy „önköltséges" 

képzést válasszuk!

Bár ez kötelező eleme a felvételinek, az MKE nem 

érettségi alapján határoz meg felvételi pontszámot.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nem számít fel 

többletpontokat nyelvvizsgáért, azonban a diploma 

átadása már középfokú B2 nyelvvizsgához kötött. 

Ezt később, közvetlen az egyetemnek szükséges leadni. 

3.

4.

ONLINE FELHOBELI MAPPA 
LÉTREHOZÁSA

A PDF FÁJL FELTÖLTÉSE 
A MAPPÁBA

5. AZ ONLINE MAPPA MEGOSZTÁSA

Az MKE honlapján, az alábbi 

aloldalak alatt megtalálható 

szakspecifikusan az összes 

portfólió-igény és szakhoz 

tartozó felvételi-sajátosság.

PORTFÓLIÓ-
KÖVETELMÉNYEK

ÁLTALÁNOS EGYEZÉSEK

A rajzokat az azokat tartalmazó pdf-oldalakon egyesével 

elhelyezve, külön oldalakon érdemes bemutatni, hogy 

minőségükből ne veszítsenek. Ettől függetlenül — bár 

fenntartásokkal kezelve — a megszabott oldalszámon 

belül egy-egy oldalon több rajzot is el lehet helyezni.

A szakmai prezentációknál fontosabb a hangsúlyt 

a minél jobb, de kevesebb munkára fektetni, kevésbé 

az összes munkának bemutatására. Könnyen elvesztheti 

látványosságát egy jó munka is, ha sok másik közé van 

bepréselve.

A szakonként eltérő, de átlagosan 2-3000 maximális 

karakterszámban meghatározott motivációs levélnek 

célszerűen tartalmaznia kell egy rövid, írásos 

önéletrajzszerű tapasztalatbemutatást, de elsősorban 

az adott szakra való jelentkezés és a felvételt, esetleg 

diplomaszerzést követő szakmai célokat érdemes sorai 

közt előnyben részesíteni.

RAJZOK BEMUTATÁSÁNAK MÓDJA

SZAKMAI PREZENTÁCIÓK

MOTIVÁCIÓS LEVÉL FOGALMAZÁSA

FELVÉTELI HELYSZÍNEK

1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

1063 Budapest, Kmety György utca 26-28.

MKE FOÉPÜLET

MKE EPRESKERT

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

A szak által előírt kreatív és szakmai feladatokhoz 

szükséges manuális eszközök.

Általában fél- vagy egészíves, fehér papírlapok 

és rajztábla, többnyire fekete-fehér rajzeszközök.

SZAKSPECIFIKUS ESZKÖZÖK

RAJZESZKÖZÖK

3.

AJÁNLOTT FELKÉSZÜLÉS

A felvételi második fordulója során sor kerül egy szak-

specifikus, helyben írandó szakmai önéletrajz/motivációs 

levél leadására és egy szakmai, illetve művészettörténeti 

felmérésre, többnyire szabad ismeretmegnevezésként. 

A restaurátor szakoknál ez kémia-teszttel társul.

MUVELTSÉGI KÉRDOÍV

Végh 
Norbert



JÚNIUS 26-30. JÚLIUS 3-7. JÚLIUS —

MÁSODIK 
FORDULÓ

HARMADIK 
FORDULÓ

SZAKMAI 
SZÓBELI

TÁJÉKOZTATÓ 
A FELVÉTELROL5. 6. 7. 8.

AZ UTOLSÓ LÉPÉSEK:

EREDMÉNY & BEIRATKOZÁS
EMAIL & POSTAI ÉRTESÍTO, LEVÉLFELADÁS

FELVÉTELI 
FOLYAMATA
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↘ pontszámkiírás (felvi.hu) Ahogy a harmadik furduló 

után a Felvételi Bizottságok befejezték a döntéshozatali fázist, 

a felvételizők pontszámait a felvi.hu privát felületein kozzéteszik. 

↘ ponthatárhúzás (július 26.) Az ország összes egyetemén 

egyidőben meghúzzák minden szak bejutási pontszámhatárait. 

↘ felvételről szóló sms (július) A ponthatárhúzás napján minden 

felvételiző sms-t kap preferencia-sorrendje szerinti elsődleges 

egyetemére való felvételének sikerességéről vagy ellenkezőjéről. 

↘ felvételről értesítő postai levél (augusztus) Augusztus 

folyamán az Egyetem Tanulmányi Osztálya levelet címez minden 

felvételt nyert hallgatónak a további lehetőségeiről és teendőiről. 

 ↘ jelentkezőlap visszaküldése (augusztus) Az értesítőlevélben 

szereplő jelentkezési íveket kitöltve el kell küldeni az Egyetemnek. 

↘ neptun belépés (augusztus) A Tanulmányi Osztály (TO) 

belépési lehetőséget biztosít a Neptun (online napló) felületére. 

↘ személyes beiratkozás a Tanulmányi Osztálynál 

(szeptember) Az oktatás kezdését megelőző napokban az első 

évfolyamnak személyesen be kell iratkoznia a Tanulmányi Osztályon. 

↘ tárgyfelvétel (szeptember, első tanhét) Míg a felsőbb 

évfolyamoknak már augusztusban megnyílik a tárgyfelvétel 

lehetősége, addig az első évfolyamnak egy hete van megjelölni 

kötelező (ebben segítséget kap) és szabadon választott tantárgyait.

AZ ÁLTALÁNOS 
 REGISZTRÁCIÓTÓL 

AZ MKE FELVÉTELI 
 KÖVETELMÉ NYE  IN    
 ÉS SPECIÁLIS 
FORDULÓIN ÁT

A FELVÉTELRŐL 
VALÓ DÖNTÉS
HOZATALIG ÉS 
A BEIRATKOZÁSIG

LEGTÖBBNÉL SZAKMAI GYAK. HARMADIK FORDULÓ ALATTLEGTÖBB SZAKNÁL RAJZ

RAJZ & MAPPALEADÁS
MKE FOÉPÜLET & EPRESKERT

SZAKMAI FELADATOK
MKE FOÉPÜLET & EPRESKERT

PORTFÓLIÓ & BESZÉLGETÉS
MKE FOÉPÜLET & EPRESKERT

ELSODLEGES FELADAT

A szóbeli beszélgetés legfontosabb eleme a portfólió 

bemutatása és célratörő magyarázata. Az adott szak 

Felvételi Bizottsága igyekszik szakmai szempontból 

megkérdőjelezni a hozott munka elemeit, ezzel is 

tesztelve a felvételiző racionalitását, ítélőképességét 

és végső soron magát a kreativitását.

PORTFÓLIÓ-PREZENTÁCIÓ

VÁRHATÓ FELADATOK

A feladat festő, kép- és tervezőgrafika, képzőművészeti 

restaurátor, szobrász és részben vizuális művészet 

szakokon. A beállítása élő modell, technikája többnyire 

szabadon válaszható, néhol fekete-fehér megkötéssel.

A feladat intermédia, látványtervező és iparművészeti 

restaurátor szakokon. A beállítása csendélet vagy teljesen 

szabad, esetleg tematikus kompozíciós elgondolás, 

technikája szabadon válaszható, többnyire fekete-fehér.

Mintázás iparművészeti restaurátor és szobrász 

szakokon, kreatív feladat intermédia, tervezőgrafika és 

látványtervező szakokon. Elméleti feladat képzőművészet-

elméleten. Néhol kiegészített portfóliók bemutatása.

PORTRÉ- ÉS AKTRAJZ

KOMPOZÍCIÓS RAJZ

SZAKMAI FELADAT & PORTFÓLIÓ-KIEG.

 SZEPTEMBER

A második forduló a legtöbb szaknál (kivétel: elméleti szak) 

tanulmányrajzi fordulót jelent, ahol a felvételizőknek be kell 

mutatniuk alapvető ábrázolási készségeiket.

A második forduló eredményei a www.mke.hu-n lesznek láthatók 

a fordulóközi hétvége folyamán. A kiválasztottak az új fordulóban 

az előző tájékoztató-email alapján foglalják el helyüket a termekben.

A harmadik forduló már kizárólag szakmai feladatokra és (a rajzi 

fordulóval párhuzamosan kitöltött műveltségi kérdőív nyomán) 

szakmai és művészettörténeti szóbeli felmérésre korlátozódik.

A legtöbb szakon a harmadik forduló gyakorlati feladataival 

egyidőben (van, ahol már a második forduló alatt is) megkezdődnek 

a felvételizők egyesével történő szóbelire hívásai.

Itt találkozhat először a hallgatójelölt választott tanszéke többnyire 

teljes tanári testületével, akik beadott és helyben készített 

munkáiról, szakmai elképzeléseiről és kortárs művészeti, illetve 

művészettörténeti ismereteiről kérdezhetik. Jellemzően előkerülnek 

a műveltségi kérdőívben megnevezett témák, de tőlük eltérhetnek.

A MÁSODIK FORDULÓ MENETE A HARMADIK FORDULÓ MENETE A SZAKMAI SZÓBELI FELMÉRÉSEK MENETE

BENT HAGYHATÓ FELSZERELÉS

Mind a második, mind a harmadik forduló alatti héten 

lehetőség nyílik a szükséges felszerelést bent hagyni 

hétközben, az adott napok végeztével, egészen a fordulók 

végéig. Így érdemes minden szükséges felszerelést 

az első nap bevinni, hogy minden kéznél lehessen.

EGYSZERI BE- ÉS KIPAKOLÁS

FELADATOK NEHEZEDÉSE

A harmadik fordulós feladatok már többnyire a gyorsan 

reagáló és alkotó kreatív képességekre és a feladatokat 

illető teherbírás kiszűrésére vannak kihegyezve. A 3-4 órás 

feladatok ekkor már naponta váltakoznak, egy-egy munkát 

illetően hozott döntés végleges eredményt kell szüljön.

NAPONTA VÁLTAKOZÓ FELDATOK

FELADATOK IDOTARTAMA

Egy munkahéten át, a 9:00-13:00 órai idősávban 

általánosságban két rajz elkészítésére áll rendelkezésre 

idő, a modellek miatt előre beosztott sorrendben. 

A rajzo(ka)t követően jellemző kiegészítő kreatív feladat. 

A műveltségi kérdőíveket bizonyos szakok a rajzolási 

feladattal egyidőben töltetik ki.

HÉTFO-PÉNTEK 9:00-13:00

Mivel szakonként specifikusan 

változó igények formálják 

a második-harmadik fordulók 

folyamát, követelményeit, érdemes 

részletesen tájékozódni azokról.

JELENLÉTI 
FORDULÓK MENETE

EGYÉB TEENDŐK

A felvi.hu felületén az egyetemi preferencia-sorrend 

módosítására és a hiányzó dokumentumok feltöltésére 

július 12-ig nyílik lehetőség, utána ez az ablak végleg bezár.

SORRENDMÓDOSÍTÁSI LEHETOSÉG

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A diákok nem az érettségi eredményeik alapján 

szereznek pontokat. A felvételi gyakorlati vizsgáin nyújtott 

teljesítmény alapján történik a pontozás – maximum 200 

pontot lehet elérni. Ennek a pontszámnak a duplázásával 

szerezhető a legfeljebb 400 felvételi pont.

ELÉRHETO 200 PONT DUPLÁZVA

VÁRHATÓ FELADATOK

Kompozíciós tervezés festő, intermédia, kép- és 

tervezőgrafika, illetve részben vizuális művészet szakokon.

Kreatív mintázás szobrász és részben vizuális 

művészet szakokon.

Egy novella világának és főbb szereplőinek ábrázolása, egy 

karakteréről bábterv készítése látványtervező szakon.

Színes akvarellmásolat készítése megadott képről 

léptékváltoztatással képzőművészeti restaurátor szakon.

Tárgyak készítéstechnikai jellemzése, állapotleírása.  

Textil-bőr specializáción textilmotívum-másolás, szövés, 

bőranyag-összeépítés, gömbölyű fonás, bőrvékonyítás. 

Fa-bútor specializáción díszítőmotívum-másolás, asztalos 

fakötés-készítés, intarziakészítés. Szilikát specializáción 

edénykészítés hurkatechnikával, csempemotívum-másolás.

KREATÍV, KOMP. ÉS TERVEZÉSI FELADATOK

KREATÍV MINTÁZÁSI FELADATOK

LÁTVÁNY- ÉS BÁBTERVEZÉSI FELADAT

FESTMÉNYMÁSOLAT-KÉSZÍTÉSI FELADAT

IPARMUVÉSZETI RESTAURÁTORI 
ANYAGSPECIALIZÁCIÓS FELADATOK


