
DIÁKJAINK ELÉRT SIKEREI A 2020/2021-ES 
TANÉVBEN:
NYERS Dániel: 
XXIX. Országos Rajzverseny – különdíj

MURÁR Nikoletta: 
2021. évi Országos Festészeti verseny – 2. hely

CZIRE Denissza: 
10. Heves Megyei Amatőr Tárlat – 1. hely

SZERÉMI Fanni: 
Bródy Sándor Könyvtár illusztrációs pályázat 

– közönségdíj 1. hely

NAGY Luca: 
Bródy Sándor Könyvtár illusztrációs pályázat 

– közönségdíj 2. hely

KALOCSAI Noé: 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola fotópályázata – 1. hely

KRISTÓF Anna, DOMBI Áron, NAZARECZKI Nikoletta: 
részvétel a XV. Országos Középiskolai Diáktárlat kiál-
lításán

ÜZLETI, MŰVÉSZETI 
SZAKGIMNÁZIUM, 

TECHNIKUM, GIMNÁZIUM, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

2022-2023

OM azonosító: 031631
Nyilvántartási szám: 10-0004-06

3300 Eger, Cifrakapu tér 24.

Tanulmányi Osztály: (20) 516-0885
Kollégium: (36) 313-435

Weboldal:
www.eventus.hu
facebook.com/Eventus-Üzleti-Művészeti-Középiskola-AMI
instagram.com /eventus_muveszeti_iskola/

E-mail: iskolatitkar@eventus.hu

EVENTUS

Az Eventus több, mint iskola: KÖZÖSSÉG



A művészeti szakképzésünk párhuzamos rendszerű  
oktatás mellett valósul meg, ami azt jelenti, hogy a köz- 
ismereti tantárgyak mellett már kilencedik évfo- 
lyamtól elkezdődik a szakmai tárgyak oktatása is.
A 10. évfolyam vége alapvizsgával zárul, mely eredmé-
nye és egyéni konzultáció alapján további szakirányú 
oktatásban részesül a tanuló. A 12. és 13. évfolyamon 
érettségi és szakvizsgát tesznek.

MIÉRT ÉRDEMES ISKOLÁNKBA JELENTKEZNI?
- személyiségcentrikus képzés
- diákjaink projektmunkákban vesznek részt
- kis létszámú, csoportos foglalkozások
- tanulóinkat pályázatokon indítjuk
- minden tanuló munkája kiállításra kerül
- segítő együttműködés a tanárok részéről
- összetartó közösség
- emelt szintű érettségire való felkészítés
- élményközpontú közismereti órák
- diákok munkáját fejlesztő pedagógus segíti

III. FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
HATÁRIDŐK

SZAKGIMNÁZIUM (5 év)

- Művészeti grafikus (02134006)

- Művészeti és médiafotográfus (02134005)

- Mozgókép- és animációtervező (02134004)

Az iskola bentlakásos intézmény, saját kollégiummal 
rendelkezik. Kollégiumi férőhely: 327 fő

Várjuk azokat a diákokat, akik a vizuális kultúra terüle-
tén jártasak és a művészetek világában szeretnének 
érettségit, szakmai és nyelvvizsgát tenni.

8. osztályos ifjú alkotók és középiskolások számára
I. forduló (beküldési határidő): 2021. december 7.

II. forduló: 2022. január 7-8.
1. DÍJ: Digitális rajztábla

2. DÍJ: Digitális fényképezőgép
3. DÍJ: JBL hangszóró

A legeredményesebb 40 alkotó teljesítményét
a középiskolai felvételinél beszámítjuk!

I. AZ OKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRA II. FELVÉTELI ELJÁRÁS FORMÁI, MÓDJAI

A 2022-2023 TANÉVRE AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKRE  
LEHET JELENTKEZNI:

Felvételivel kapcsolatos további információk el-
érhetőek az iskola honlapján: www.eventus.hu 
FELVÉTELIZŐKNEK menüpont alatt.

EGRI CSILLAGOK RAJZVERSENY

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet. A felvétel 
az általános iskolai eredmények és a rajzkészség vizs-
gálata alapján történik a következők szerint:

1. ÁLTALÁNOS ISKOLAI EREDMÉNYEK
(hozott pontok, ami maximum 60 pont):
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei.

2. A RAJZKÉSZSÉG VIZSGÁLATA 
(maximum 40 pont):
Otthonról hozott rajz a következő témákból:

- csendéletről készült tónusrajz A/3-as méretben
- figurák térben (méret és technika tetszőleges)
- szabadon választott munka (technika és téma 
tetszőleges)
A jelentkezési lappal együtt kell iskolánkba eljuttatni.

3. KÉSZSÉGFELMÉRÉS RAJZBÓL ÉS VIZUÁLIS 
KULTÚRA ALAPISMERETEKBŐL 
(maximum 50 pont):
Szóbeli elbeszélgetés alkalmával rajzkészség és  
képességvizsgálat. A felvételi eljárásban összesen  
maximum 150 pont szerezhető.

Jelentkezés: 2022. február 18-ig a központilag kiadott 
jelentkezési lapon az otthon készített rajzok beküldé-
sével.
Szóbeli elbeszélgetés, készség- és képessé vizsgálat az 
iskolában: 2022. február 22 -március 25. között az iskola 
honlapjára feltett beosztás szerint. Az a tanuló, aki  
a fenti időpontok valamelyikén nem tud megjelenni,  
a felvételi elbeszélgetésen másik időpontot egyeztethet.

OKTATOTT IDEGEN NYELVEK: angol

MŰVÉSZETI KISCSOPORTOS SPECIALIZÁCIÓK:
Képregénykészítés
Festészet
Fotogram
3D játéktervezés
Báb- és játéktervezés


