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Tagozatkód 0011 

Szakmacsoport 4.Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  

Szak Szobrász 

Tervezett szakmai kimenet Képzőművész, szobrász 

Oktatott idegen nyelv  
A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0012 

Szakmacsoport 4.Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  

Szak Grafikus  

Tervezett szakmai kimenet Alkalmazott grafikus; képgrafikus 

Oktatott idegen nyelv  
A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 



Tagozatkód 0013 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás VI. Hang-, film és színháztechnika  

Szak Mozgókép-és animációkészítő 

Tervezett szakmai kimenet Mozgókép- és animációkészítő 

Oktatott idegen nyelv  
A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0014 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás V. Képző- és iparművészet  

Szak Festő 

Tervezett szakmai kimenet Általános festő; díszítő festő 

Oktatott idegen nyelv  
A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0016 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., Jazz-énekes 

Választható hangszerek: Jazz- ének 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 



Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0017 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Táncos II. (kortárs- modern táncos) 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 
tantárgy Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: 
Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: 

Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: 

Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0018 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., húros/vonós szakmairány 

Választható hangszerek: jazz-bőgő, jazz-gitár, jazz-basszusgitár 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 

tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0019 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., billentyűs szakmairány 

Választható hangszerek: jazz-zongora 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 

tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 



színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

Tagozatkód 0020 

Szakmacsoport 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás XLII. Előadóművészet 

Tervezett szakmai kimenet Jazz-zenész II., ütős szakmairány 

Választható hangszerek: jazz-dob 

Oktatott idegen nyelv  A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol 

nyelv vagy a német nyelv 

Csoportbontásban tanult 

tantárgy 

Szakmai tantárgyak, informatika 

Az oktatás sajátos jellemzője: Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos 

művészeti oktatás központi programja (tanterve) alapján 

Tanórán kívüli lehetőség: Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;  

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; 

színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;  

szakmai kirándulások, táborok 

Felvételi követelmény: Alkalmassági felvételi. Továbbá a művészeti képességek, 

készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi 

felvételin nem kötelező részt venni. 

Kollégiumi elhelyezés: A kollégiumi elhelyezés biztosított 

Nyílt nap 2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00 

 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

 
Nyílt nap:   2017. november 14. kedd, 09.00 – 13.00-ig 

Felvételi tájékoztató szülőknek, 
8. osztályos diákoknak:  2018. január 17. szerda, 17.00 órakor 
 
Induló képzési formák: 

I. Szakgimnázium: 
 
Nappali rendszerű, párhuzamos művészeti nevelés-oktatás a párhuzamos művészeti oktatás központi programja 

(tanterve) alapján 

 
 
II. szakképzés: 
 
Nappali rendszerű képzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iskolarendszerű képzés: 
 

Ssz
. 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 
Képzési 
költség 
(ezer Ft) megnevezése 

kimenetelének 
típusa 

időtartama 

feltételei 
határ-
ideje Óra 

Hónap  
/év 

I. Szakgimnáziumi képzés 

1. 
Grafikus 
(tagozatkód: 
0012) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 
(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 
művészeti képességek, 

készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 
egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

 - 

2. 
Szobrász 
(tagozatkód: 
0011) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 

(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 
anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 

készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A 

központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az 

egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 
lapjának kitöltése. 

 2018. 
január 
28. 

- 

3. 

Mozgókép-és 
animációkészítő 
(tagozatkód: 
0013) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 

(iskola honlapján 
megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 
készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 

központi felvételin nem 
kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 

egységes jelentkezési lap és 
az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

4. 

Táncos II.  
(kortárs- modern 
táncos) 
(tagozatkód: 
0017) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 

(iskola honlapján 
megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 
készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 
egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

5. 
Festő 
(tagozatkód: 
0014) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 
(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 

készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 
egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

6. 

Jazz-zenész II. 
 (jazz-énekes 
szakmairány) 
(tagozatkód: 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 
(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 

2018. 
január 
28. 

- 



0016) művészeti képességek, 

készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 
egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

7. 

Jazz-zenész II.  
(húros/vonós 
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0018) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 

(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 
anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 
készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 

központi felvételin nem 
kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 

egységes jelentkezési lap és 
az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

8. 

Jazz-zenész II.  
(billentyűs 
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0019) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 
(iskola honlapján 

megtalálható a vizsga 
anyaga). Továbbá a 

művészeti képességek, 

készségek meglétét is 
figyelembe vesszük. A 

központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 
jelentkezés módja: az 

egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 
lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

9. 

Jazz-zenész II.  
(ütős  
szakmairány) 
(tagozatkód: 
0020) 

4. év végén 
érettségi vizsga, 
5. év végén 
szakmai vizsga 

- 4+1 év 

Alkalmassági felvételi 

(iskola honlapján 
megtalálható a vizsga 

anyaga). Továbbá a 
művészeti képességek, 

készségek meglétét is 

figyelembe vesszük. A 
központi felvételin nem 

kötelező részt venni. A 

jelentkezés módja: az 
egységes jelentkezési lap és 

az iskola saját jelentkezési 

lapjának kitöltése. 

2018. 
január 
28. 

- 

 

II. Szakképzés 

1. 
Szobrász  
OKJ azonosító: 
54 211 07 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 

2. 
Grafikus  
OKJ azonosító: 
54 211 04 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 

3. 

Mozgókép- és 
animációkészítő 
OKJ azonosító: 
54 213 03 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 



4. 
Festő 
OKJ azonosító: 
54 211 03 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 

5. 

Jazz-zenész II.  
(jazz-énekes, 
húros/vonós, 
billentyűs, ütős 
szakmairány 
megjelölésével)  
OKJ azonosító: 
54 212 04 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 

6. 

Táncos II. 
(kortárs- 
modern táncos) 
OKJ azonosító: 
54 212 09 

Szakmai vizsga  2 év 

A jelentkezés feltétele: 
Érettségi bizonyítvány. 

Az első iskolai rendszerű, 
nappali képzésben az  OKJ-s 
szakképzés államilag 
támogatott. 

 - 

 
Felvételi:  
 
Általános felvételi információk az iskola elérhetőségein kérhetők. 

A felvételi vizsga témája: a választott szaknak megfelelő képesség- és készségfelmérés, illetve felvételi 

beszélgetés. 

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány. 

 
Iskolánk: 

A Hang – Szín – Tér Művészeti Iskola tizenegy éve folytat középfokú művészeti képzést három művészeti 

ágban. 

Iskolánk középfokú művészeti képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és 

gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a választott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képessé 

teszik a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására, emellett felkészítik szakirányú felsőfokú 

intézményben való továbbtanulásra. Közismereti oktatási-nevelési programunk keretében pedig diákjaink olyan 

általános ismereteket szerezhetnek, amelyek felkészítenek nem szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására 

is. Mivel szeretnénk, hogy diákjaink a művészeti és kulturális élet minél szélesebb körében jártasságot 

szerezzenek, a rendszeresen szervezett szakmai táborok és tanulmányi kirándulások mellett lehetőséget 

biztosítunk arra is, hogy a tanulók középiskolai elfoglaltságaik mellett alapfokú képzéseket is látogathassanak.



 

III. Felnőttoktatás, felnőttképzés 
 
--- 
 


