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Kollégiumi elhelyezés: biztosított, Szombathely középiskolai kollégiumaiban.
Felvételi vizsga: van: szakmai alkalmassági vizsga és központi írásbeli felvételi vizsga
Az iskolába való bejutás alapfeltétele a felvételiző választott művészeti szakjával
kapcsolatos képessége és tudása. Ennek feltérképezését szolgálja a szakmai alkalmassági
felvételi vizsga. Emellett a felvételiző tanulók központi írásbeli vizsgát is tesznek magyar
nyelvből és matematikából.
A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt diákok rangsorát a 20/2012. (Vlll.31.) EMMI
rendeletnek megfelelően a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszám és az általános iskolából
hozott tanulmányi eredmény alapján határozzuk meg. A megírt magyar nyelv és matematika
írásbeli eredményt ötven százalékban vesszük figyelembe a pontszám kialakításánál éppúgy,
mint az általános iskola ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályában elért tanulmányi
eredményt magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv
tantárgyakból.

A művészeti szakokra történő bekerülés feltétele a képességvizsgálaton megfelelés, ezért a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel; a megismerő funkciók problémájával,
valamint a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulóknak is meg kell felelniük a képességvizsgálaton.
A szakmai alkalmassági vizsga minden felvételiző diák számára kötelező, az ezen nyújtott
teljesítményt a felvételi bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékeli. Az
alkalmasság megállapításának vonatkozásában a felvételi bizottság döntésével szemben
fellebbezésnek helye nincs.
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. szombat 10.00 óra
(Az írásbeli felvételi vizsgára a jelentkezési határidő: 2019. december 6.)
A zeneművészeti tagozat felvételi tájékoztatója:
A zeneművészeti tagozat kódjai szakmairányonként a következők:
0021 billentyűs szakok
0022 fafúvós szakok
0023 magánénekes szak
0024 rézfúvós szakok
0025 húros, vonós szakok
0026 zeneelmélet-szolfézs szak
0027 ütőhangszeres szak
A tagozat felvételit koordináló tanára: Molnár Dániel zeneművészeti igazgatóhelyettes,
tájékoztatás az iskolai elérhetőségeken kérhető.
A zeneművészeti tagozaton klasszikus zenei képzést folytatunk. 1 osztályt indítunk 16-22 fős
létszámmal.
Választható szakok:
klasszikus zenei szakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt,
harsona, tuba, ütő, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, ének, zongora, orgona,
zeneelmélet-szolfézs.
A felvételi vizsgához és tanulmányokhoz kötődő fontos információk:
A nyílt nap ideje: 2019. október 25. péntek 9.00 órától
A tájékozódást segítve egy hétvégi őszi tábort szervezünk az érdeklődő diákoknak 2019.
október 25–26-án.
A nyílt nap és az őszi zenei tábor részleteiről érdeklődni a daniel.molnar86@gmail.com e-mail
címen lehet.
2019. december 6-án és 2020. január 31-én lesznek az előfelvételi meghallgatások, melyek
a kölcsönös tájékozódást és szakmai segítségnyújtást szolgálják. Ezeken a megjelenés nem
kötelező.
A felvételi vizsgát 2020. február 28-án pénteken tartjuk. A felvételin való részvétel a felvétel
alapfeltétele!
Az előfelvételi meghallgatások anyaga azonos a felvételi vizsga anyagával. Az előfelvételi
alkalmakon való részvételi szándékot nem kell előre jelezni, adatlapot a helyszínen töltenek ki
a növendékek.

A felvételi jelentkezéseket az általános iskolák küldik el iskolánknak.
Iskolánk a felvételi vizsga eredményét a felvételi vizsgát követő második-harmadik tanítási
napon kifüggeszti, arról a felvételi vizsgát tett növendékek szüleinek és zeneiskolájának
értesítést küld.
A zenei tagozat növendékei tanulmányaik befejezéseként közismereti érettségi vizsgát és zenei
szakmai vizsgát tehetnek.
A közismereti érettségi vizsga tárgyai:
magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és klasszikus
zenész ismeretek (a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai
vizsgatárgy)
A zenei szakmai vizsga:
 gyakorlati része: hangszeres / énekes vizsgahangverseny
 elméleti része: központi írásbeli és helyi szóbeli szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom
tétel-feladatok megoldása.
A zenei tagozat eredményes elvégzése módot ad a középfokú tanulmányok (elsődlegesen
zenei/művészeti/humán) felsőfokú folytatására, az érettségi bizonyítvány, illetve középfokú
zenész szakképesítés feltételéhez kötött munkakörök betöltésére.
A zeneművészeti tagozat felvételi vizsgájának anyaga:
A felvételi vizsga szakmai gyakorlat (hangszer/ének) és szakmai elmélet (szolfézs írásbeli és
szóbeli) tárgyakból áll az alábbiak szerint.
I. HANGSZER
 Ének: két népdal vagy népdalfeldolgozás, három különféle stílusú és karakterű dal;
 Gitár: egy etűd, egy reneszánsz vagy barokk előadási darab, egy XX. századi előadási
darab;
 Zongora: egy virtuóz etűd, két polifonikus Bach-mű, egy (teljes) klasszikus szonáta, két
különböző stílusú előadási darab;
 Hegedű: két különféle karakterű etűd, barokk szonáta lassú és gyors tétele, versenymű
szélső tétele, rövid előadási darab;
A többi klasszikus hangszer felvételi követelményei a fentiekhez hasonlóak (különböző
karakterű etűdök, darabok).
A részletesebb követelményeket célszerű a hangszeres szaktanárral személyesen egyeztetni.
II. SZOLFÉZS
a/ Írásbeli feladatok
 ritmus nélküli hangközmenet lejegyzése tonális keretben
 hangzatlejegyzés adott hangra
 4-8 ütemes ritmus lejegyzése
 rövid, egyszólamú dallam lejegyzése
 rövid, kétszólamú funkciós idézet lejegyzése
b/ Szóbeli feladatok
 hangköz- és hármashangzat-felismerés
 8–16 ütem terjedelmű egyszólamú dallam olvasása (bécsi klasszikus)

A képző- és iparművészeti tagozat felvételi tájékoztatója:
A tagozat felvételit koordináló tanára: Magyarósi Richárd képző- és iparművészeti
igazgatóhelyettes
E-mail cím: szhely.muveszeti.kepzo@gmail.com
Telefonszáma: +36 30 685 4686
A képző- és iparművészeti tagozaton 1 osztályt indítunk 24–26 fős létszámmal.
A képzés jellege:
Szakmai tárgyak: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, ábrázoló geometria, anyagismeret,
szakelmélet, szaktörténet, szakgyakorlat, tervezés és gyakorlat, technológia, portfóliókészítés,
prezentációs ismeretek.
Az első évfolyamon minden növendék (5 hetes kurzusokon) megismerkedik az
intézményegységben oktatott szakok mindegyikével (festő, grafikus, ötvös, szobrász,
textilműves), és az első évfolyam befejezésekor az egyes kurzusokon nyújtott teljesítmények
alapján az ágazatban oktatók szakmai bizottsága dönti el, hogy ki melyik szakon folytatja
tanulmányait.
Az alkalmassági vizsga (felvételi) időpontja a képző-és iparművészeti tagozatra: 2020.
február 29. szombat–március 1. vasárnap
A tagozat 2020-ban induló szakjaira a következő kódszámokkal kell jelentkezni:
0011 festő szak
0012 grafikus szak
0013 ötvös szak
0014 szobrász szak
0015 textilműves szak
Felhívjuk a felvételizők figyelmét, hogy az iskola sajátos képzési rendszere miatt a képzőés iparművészeti tagozatra jelentkezőknek minden képző- és iparművészeti szakra
jelentkezni kell! A jelentkezési lapon ennek megfelelően minden tanulmányi területkódszámot (0011; 0012; 0013; 0014; 0015) fel kell tüntetni!
A jelentkezési lapok beérkezése után honlapunkon közzétesszük a csoportbeosztást és a pontos
kezdési időpontot.
A képző- és iparművészeti tagozat felvételi vizsgájának anyaga:
A képességvizsgálat egyfordulós, egy napos.
Feladatai (tájékoztató jelleggel*):
1. szerkezetes rajz elkészítése A/3-as méretben (munkaidő: 30 perc)
2. csendélet elkészítése színes technikával A/3-as méretben (munkaidő: 45 perc)
3. portré készítése fekete-fehér technikával A/3-as méretben (munkaidő: 45 perc)
4. kreatív feladat (munkaidő: 45 perc).
Az egyes feladatok között 5 perces szünetet kapnak a felvételizők.
Ezt követően mindenkit beszélgetésre (kb. 10 perc) hívunk be, ahol az otthonról hozott
munkákat (minimum 10 darab) is megnézzük. Az otthonról hozott munkák bármilyen
technikával készült alkotások lehetnek. Kérjük a jelentkezőket, hogy mindenki hozzon
magával egy tükörből rajzolt önarcképet!

*A feladatok változtatásának jogát fenntartjuk.
Bár iskolánk nem írja elő a felvétel feltételeként az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, de
javasoljuk, hogy a krónikus légzőszervi megbetegedésben, allergiától (por, fém, kémiai
oldószerek, stb.) szenvedők konzultáljanak a háziorvosukkal, szakorvosukkal, mert a
különböző képző- és iparművészeti szakokon alkalmazott anyagok (agyag, gipsz, réz, cink,
oldószerek, stb.) kockázatot jelenthetnek bizonyos betegségek esetében.
A mozgókép- és animációkészítő szak felvételi tájékoztatója:
A képzés felvételit koordináló tanára Vágvölgyi András 20/223-2660, vagand66@gmail.com
szaktanár.
A mozgókép- és animációkészítő szakon egy csoportot indítunk 5 fővel.
A mozgókép- és animációkészítő szakra a 0030-as kód megjelölésével kell jelentkezni.
Fontos, hogy ha valaki mind a két területre (képző- és iparművészeti tagozatra és a
mozgókép- és animációkészítő szakra egyaránt) felvételizni akar, akkor mind a két terület
kódjait (0030; illetve 0011, 0012, 0013, 0014, 0015) meg kell jelölnie a jelentkezési lapon!
Szakmai tárgyak: mozgókép elmélet és gyakorlat, médiaművészeti alapismeretek elmélet és
gyakorlat, animáció-készítés elmélete és animáció-készítő gyakorlatok, 3D elmélet és 3D
modellezés, rajz-festés-mintázás, művészettörténet.
Az alkalmassági vizsga (felvételi) időpontja: 2020. február 29. szombat
A mozgókép- és animációkészítő szak felvételi vizsgájának anyaga:
A képességvizsgálat egyfordulós, egy napos.
Feladatai (tájékoztató jelleggel*):
A felvételire beadandó maximum 10 darab otthon készített munka, amik
között kötelezően legyen
- 1 db (maximum 5 perc hosszúságú, élőszereplős vagy bármilyen animációs módszerrel
készített) rövidfilm vagy filmrészlet
- 1 db digitális fényképekből szerkesztett fotósorozat vagy fotómappa (10-15 kép különálló felvételek gyűjteménye vagy közös tematika alapján szerkesztett sorozat)
- 1 db kézzel vagy digitálisan rajzolt storyboard vagy képregény
- a többi otthoni munka bármilyen műfajú alkotás lehet (pl. tanulmányrajz, karakterterv,
montázs, rajzos vázlatfüzet, plakátterv, gif és bármilyen rövid mozgóképes munka vagy annak
vázlata, weblap-terv)
A filmet, digitális fényképeket és más digitális anyagokat névvel ellátott pendrive-on kell
leadni a felvételi regisztrációkor, amit a meghallgatáson a felvételiző vissza is kap.
Az otthoni fotós és filmes anyagok értékelésekor a képi kifejezés tudatossága,
következetessége és a kreativitás – nem pedig a készítésükhöz használt technikai eszközök
jellege a döntő szempont.

A felvételi részei:
1. az otthoni munkák értékelése
2. egy többször megnézhető, pár perces mozgóképi alkotás megadott szempontok szerinti
rövid írásbeli elemzése (60 perc)
3. megadott kiindulópont alapján létrehozott rövid képes forgatókönyv (storyboard)
megtervezése (60 perc)
4. az előbbi feladatok megoldásával, a beadott otthoni munkákkal és a személyes
motivációkkal kapcsolatos beszélgetés (10-15 perc)
Az értékeléskor a felvételi négy részében nyújtott teljesítmény egyforma arányban kerül
értékelésre.
*A feladatok módosításának jogát fenntartjuk.
A nyílt nap ideje: a képző- és iparművészeti tagozatra, valamint a mozgókép- és
animációkészítő szakra egyaránt: 2019. november 19. kedd 9.00 órától

