
SEGÍTSÉG A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ A 

2022/2023-AS TANÉVRE 
 

OM azonosító: 031 631 

 

Az iskola megnevezése: Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, 

    Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

 

Címe: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

Feladatellátási hely: 003 

Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

Postázási cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 

 

TANULMÁNYI TERÜLETEK 
 

0010 MŰVÉSZETI GRAFIKUS 
szakgimnázium 

5 évfolyam 

művészeti tanulmányi terület 

párhuzamos művészeti oktatás 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 

autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

művészet tanulmányi terület 

a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti 

grafikus szakirány) 

9. évfolyamtól csoportbontás, saját tankert és gyakorlati hely biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, tehetséggondozás 
 

0020 MOZGÓKÉP ÉS ANIMÁCIÓTERVEZŐ 

szakgimnázium 

5 évfolyam 

művészeti tanulmányi terület 

párhuzamos művészeti oktatás 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 

autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján  

további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

művészet tanulmányi terület 

a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészetimunkatárs (mozgókép és 

animációtervező szakirány) 

9. évfolyamtól csoportbontás, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, tehetséggondozás 



 

 

0030 MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS 

szakgimnázium 

5 évfolyam 

művészeti tanulmányi terület 

párhuzamos művészeti oktatás 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol 

a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), 

autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, 

művészet tanulmányi terület 

a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti és 

médiafotográfus szakirány) 

9. évfolyamtól csoportbontás, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi 

elhelyezés biztosított, tehetséggondozás 


