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BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az intézmény: 
 

Neve: EVENTUS Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző 

Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

Címe: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 

Telefon: 06-36 517-510, 06-20 516-0885 

E-mail címe: iskolatitkar@eventus.hu 

Intézményvezető neve: Sajtos Attila 

Pályaválasztási felelős: Ónodi Mátyás 

Az intézmény OM azonosítója: 031631 

 

I. Oktatási és képzési struktúra: 

 

Feladatellátási hely: 003 

Szakgimnáziumi rendszerben hirdetett szakok: (4 +1 év) 
12. évfolyamon érettségi, 13. évfolyamon szakképesítő vizsga 

Képző- és iparművészeti munkatárs szakképesítésen (4) belül: 

 

0010 Művészeti grafikus szak 
 

Iskolánk grafikusi képzése magába foglalja a klasszikus és a számítógépes grafikai 

ismeretek tanítását is. Célunk többek között a kor követelményeinek megfelelő 

szakemberek képzése, akik rendelkeznek kellő szakértelemmel a klasszikus ( egyedi 

és sokszorosító) grafikai eljárások és a legmodernebb digitális technikák terén is. Olyan 

szakembereket képzünk, akik kellő elméleti és gyakorlati tudással és kreativitással 

rendelkeznek a reklámgrafikai tervek készítése és kivitelezése terén. A képzés célja 

olyan jól felhasználható végzettség biztosítása, mely a klasszikus alkotótevékenység 

mellett a jelenkor grafikai programjait, prezentációs technikáit alkalmazva képes 

versenyképessé tenni végzett tanulóit. 

programkövetelmény száma: 02134006 

 

 

0020 Mozgókép- és animációtervező szak: 

 

A mozgóképi animációs filmkészítő szakhoz kapcsolódó tantárgyak célja, hogy a  

tanulókkal megismertesse és begyakoroltassa mindazon tudnivalókat és gyakorlati 

műveleteket, amelyek a különféle mozgóképi megjelenítés tárgykörébe tartoznak. Így 

a tanulókat megismertesse a film, az animációs film, a videó és a számítógép által 

létrehozható mozgóképi alkotások világával és mindazon technikai berendezés 
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működésének és használatának technikai gyakorlatával, amelyek ezek létrehozásához 

szükségesek. A szaktantárgyak feladata, hogy e mellett rávilágítást ad a korunkban 

egyre rohamosabb mértékben fejlődő multimédiás alkalmazások és megjelenítő 

felületek programozásába, design kialakításába, és létrehozásába. Interaktív 

felülettervezés és flash technikák alkalmazásával a tanulót képessé teszi az internetes 

és multimédiás alkalmazások látványos megvalósítására, elkészítésére. 

programkövetelmény száma: 02134004 

 

0030 Művészeti és médiafotográfus: 

 

Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai 

színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott 

és autonóm fotográfiai, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, 

képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. 

Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. 

Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi 

üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz  

kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait. 

programkövetelmény száma: 02134005 

 

 

II. Felvételi eljárások formái, módjai, határidők 

 

- Az iskola általános felvételi eljárást hirdet. 

 

- Az iskola központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli vizsgát nem tart. 

 

- Szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálatot tartunk rajzból, amelynek alapján 

eldől, hogy a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas az adott ágazaton való tanulásra. 

 

- A képzésekbe való felvétel további szükséges feltétele, hogy a tanuló az egészségügyi 

alkalmassági vizsgálaton megfeleljen. 

 

- A felvételi kérelmeket a szakmai és egészségügyi alkalmasság megléte esetén csak az 

általános iskolai tanulmányi eredmények alapján bíráljuk el (rangsoroljuk) az alábbiak 

szerint: 
 

- A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv 

osztályzatai, valamint rajz, informatika és technika tantárgy eredményei tükrében. 

 

- Jelentkezési határidő: 2023. február 22. 
 

A szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálat két részből áll 

 

1. A rajz készség vizsgálata otthoni munkák alapján: 
– Csendéletről készült tónusos rajz A/3-as méretben 

– Csendéletről készült színes munka A/3-as méretben 

– Figurák térben (méret és technika tetszőleges) 

– Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges) 

– Beadási határidő: a szóbeli elbeszélgetésre kell hozni 

 

 



2. Szóbeli elbeszélgetés alakalmával rajzkészség- és képességvizsgálat 
Szóbeli elbeszélgetéseket az iskolában: 2023.02.27. – 2023.03.14. között tartjuk az 

iskola honlapján feltett beosztás szerint. 

 

Az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségek sajátos nevelési igényű tanulóknak: 

integráltan tanulhatnak fejlesztőpedagógus és szociálpedagógus segítségével. 

A sajátos nevelési igényű diákok részére nyújtott speciális eljárási lehetőségek a felvételi 

vizsga során. 

 

Művészeti tanulmányi terület: hallássérült (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

Kollégiumi ellátás, étkezés biztosított. 

- Érettségi felkészítő: magyar nyelv – és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, 

vizuális kultúra 

 

- Szakkörök: foto-video, rajz-festészet, grafika, dekoráció 

 

- A szakgimnáziumi képzés a 9. évfolyamon indul, a 12. évfolyam végén érettségi vizsga zárja. 

 

- A 13. évfolyamon szakmát tanulnak és annak elvégzése után szakmai bizonyítványt kapnak. 

 

- Ez a képzés megfelelő alapot nyújt a felsőoktatásban történő továbbtanuláshoz. 

 

Egyéb információk: 

 

Iskolánk szakszerűen felszerelt termeiben diákjaink a legújabb számítástechnikai és 

grafikai felhasználói programokat (Corel Draw, Abode Illustrator, Abode Photoshop, 

Abode Indesign, 3DStudió Max,), videó- és képszerkesztő ismereteket sajátíthatják el. 
Kollégiumi férőhely: 227 fő 

Nyílt napok 

2022. szeptember 22. (csütörtök) 10 órától 
2022. október 06. (csütürtök) 10 órától 
2022. november 09. (szerda) 10 órától 
2022. december 15. (csütörtök) 10 órától 
2023. január 13. (péntek) 10 órától 

 
 

A nyílt napok a megadott időpontokban, előzetes regisztráció alapján 
(info@eventus.hu e-mail címen), létszám korláttal kerülnek megtartásra, vagy online 
formában megtekinthetők az iskola Facebook oldalán 
(facebook.com/eventusmuveszet/) 

 

 

Várjuk azokat a tanulókat, akik vizuális kultúra területén jártasak, és a művészetek 

világában szeretnének érettségi, szakmai és nyelvvizsgát tenni. 

 

 

 

 

mailto:info@eventus.hu
https://www.facebook.com/eventusmuveszet/


Az érettségire épülő kétéves szakgimnáziumi, technikumi képzési kínálata: 
Művészeti grafikus 02134006 

Mozgókép-és animációtervező 02134004 

Művészeti és média fotográfus 02134005 

Festő 02134002 

Divatstílus-és jelmeztervező 02134001 

Kerámiaműves 02134003 

Ötvös 02134007 

Üvegműves 02134010 

Népi kézműves/Fazekas 02143008 

Népi kézműves/Fonottbútor készítő 02143009 

 
Levelező és esti képzés: nincs 

 


