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JELENTKEZZ HOZZÁNK!

Várunk Téged a Hang- Szín- Tér 
Művészeti Szakgimnáziumban!

Örülnél, ha négy évig klassz emberek között 
jól éreznéd magad egy suliban?

Hazai vagy külföldi 
egyetemre készülsz?

Táncolsz vagy a testfejlesztés, 
mozgásművészetek iránt vonzódsz?

Szeretsz rajzolni? Vonz a grafika, animáció, 
szobrászat vagy a festészet?

Hangszeren tanulsz, vagy 
komolyabban foglalkoztat a zene?

A divattervezés, médiaművészet, 
fotózás, vagy lakberendezés érdekel?

A középiskola után szeretnél 
produkciós asszisztensként vagy 
rögzítés technikusként dolgozni?

KEDVES 8-OS TANULÓ!
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Bemutatkozunk 

A Hang- Szín- Tér Művészeti Szakgimnázium fő célja  
a tehetség kibontakoztatása mellett a teljesítmény növelésére  
történő ösztönzés, továbbá a tanulók számára értékálló és  
a kor igényeinek megfelelő ismeretek átadása.  

Az intézmény kiemelt területe a tehetséggondozás,  
amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre  
képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő  
szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak.

A szakgimnázium 4+1 évfolyammal működő, művészeti szakmai  
képzést folytató nevelés-oktatási intézmény, amelyből  
négy évfolyamon a közismereti oktatás mellett szakmai képzés,  
az ötödik évfolyamon szakmai képzés folyik. 

A szakgimnázium a kötelező közismereti érettségi tantárgyak esetén  
a gimnáziumi kerettanterveket alkalmazza.

Az iskola az érettségi végzettség és szakképesítés megszerzésére,  
szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra,  
valamint szakirányú munkába állásra készít fel.

Kötelező idegen nyelv: angol vagy német

Tervezett induló osztályok száma: 2
A szakgimnázium saját modern kollégiummal rendelkezik

Az iskola törekvése, hogy a természet és a környezet ismeretén és  
szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 
elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.



Szobrász 
4 0213 01 (tagozatkód: 0011)

A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajz- és 
plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, 
aki képes a szobrászat területén önállóan, 
kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat. 
Rajzban elkészíti a terveket, vázlatokat. A szobrászatban használatos 
anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) 
állít elő formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat. 
Ezeket kézi műveletekkel készíti el,
de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.

Képzési idő: 
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, 
tervezés és technológia, szoborkészítés
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A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, 
aki a grafika különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok 
igényes megoldására alkalmas. Képes az előzetes elképzelések 
megbeszélése után önállóan elkészíteni a terveket, majd elvégezni
a munkát. Ismeri a mai kor követelményeinek megfelelő kereskedelmi,
ipari, kivitelezési és szakmai kritériumokat.

Képzési idő: 
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és  
technológia, grafikai elmélet és gyakorlat

Művészeti grafikus
4 0213 01 (tagozatkód: 0012)



A mozgókép animáció készítő több szakma kapcsolódásának mentén, 
és további szakmák határterületein végzi tevékenységét. 
Olyan vizuális, rajzi, plasztikai, pedagógiai és műszaki kultúrával  
rendelkezik, ami a játékkészítés különféle technológiai
szakágaiban igényes és önálló feladatmegoldásra teszi alkalmassá.
Az animációsfilm-készítés különböző munkaköreinek feladatait képes  
ellátni: beállításrajz-készítő, képes forgatókönyv-rajzoló,  
figuratervező, háttérfestő, animátor (mozdulattervező), rajzoló,  
számítógépes munkatárs, valamint tv-stúdiók díszlet-, jelmez- és  
makettkészítői munkáiban is jártas.

Képzési idő:  
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, művészettörténet, tervezés és tech-
nológia, mozgókép és animációkészítés

Mozgókép- és animációtervező
4 0213 01 (tagozatkód: 0013)

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, 
magas fokú mozgáskultúrával,  
technikai tudással és előadóképességgel bíró szakember,  
aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok  
igényes megvalósítására. A táncos tevékenységét a  
klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc területén  
fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál,
táncegyütteseknél, színházaknál.

Képzési idő: 
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés gyakorlati tantárgyai: klasszikus balett, kortárs-modern technikák, 
tánctechnikai specializáció, kreatív módszerek, bevezetés a tánctörténetbe, 
színészmesterség

Táncos II. (kortárs-modern táncos)
4 0115 09 (tagozatkód: 0017)



A zenész szakképzettségű muzsikus szólistaként,  
zenekarok, énekkarok tagjaként, zongorakísérőként aktívan  
közreműködhet kisebb-nagyobb közösségek
zenei életében. Végezhet zeneszerzői jellegű feladatokat,  
készíthet feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket,  
zenekarvezetőként is dolgozhat.  
Közreműködhet hangversenyeken, zenés egyházi szertartásokon,  
táncegyüttesek kíséreteként, kép-, illetve hangfelvételeken,  
egyéb társművészeti jellegű produkciókban.

Képzési idő: 
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés tantárgyai: hangszer/ének (főtárgy), jazzszolfézs, jazzelmélet,  
jazztörténet, zenekari gyakorlat, kötelező zongora, 

Jazz-zenész II. 
(szakmairány: jazz-énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős)
4 0215 04 (tagozatkód: ének:0016, húros/vonós:0018, billentyűs:0019, ütős:0020)

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel,  
rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet  
különböző területein esztétikai, szakmai feladatot lát el.  
Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat  
és alkalmazza azokat. Ismeri a korszerű szakmai  
szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi,  
művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati  
feladatok megoldására önálló vállalkozóként is.

Képzési idő: 
4+1 tanév (4. év végén szakmai érettségi vizsga, az 5. év végén szakmai vizsga)
A képzés tantárgyai: rajz-festés-mintázás, művészettörténet,  
tervezés és technológia, festészet

Festő
4 0213 01 (tagozatkód: 0014)



• Szobrász 
  Szakképesítési azonosító: 4 0213 01
  Képzési idő: 2 év
• Művészeti grafikus 
  Szakképesítési azonosító: 4 0213 01
  Képzési idő: 2 év
• Mozgókép- és animációtervező
  Szakképesítési azonosító: 4 0213 01
  Képzési idő: 2 év
• Festő
  Szakképesítési azonosító: 4 0213 01 
  Képzési idő: 2 év
• Jazz- zenész II. 
  (szakmairány: jazz-énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős)  
  Szakképesítési azonosító: 4 0215 04 
  Képzési idő: 2 év
• Táncos II. (kortárs-, modern táncos)
  Szakképesítési azonosító: 4 0115 09  
  Képzési idő: 2 év

Általános felvételi információk az iskola elérhetőségein kérhetők.
A felvételi vizsga témája: a választott szaknak megfelelő  
képesség- és készségfelmérés, felvételi beszélgetés.  
A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Érettségi utáni képzéseink (képzési idő: 2 év)

Tanáraink

KÖZISMERET  
Csóka Péter angol nyelv // Dömötör Gábor matematika, digitális kultúra 
// Hadnagyné Bernáth Judit  magyar nyelv és irodalom // Jámbor Ádám 
történelem // James Eric Brownwood angol nyelv // Keszte Jánosné  
magyar nyelv és irodalom // Királyvári Csaba testnevelés // Nyeste  
János matematika // Pásztor Barnabás fizika, komplex természettudo-
mány // Preszter Imre történelem, komplex természettudomány // 
Szatzkerné Ruff Angella  német nyelv // Végh András Ferenc testnevelés

ZENE 
Balogh Ágnes jazzvokál // Fövenyi Máté gitár, improvizációs gyakorlat,  
zenekari gyakorlat  // Gotthárd Mihály gitár, improvizációs gyakorlat,  
zenekari gyakorlatok // Horváth János jazzelmélet, szolfézs, kötelező  
zongora, zongora // Kelemen Angelika ének // Oláh Dezső  skötelező 
zongora, zongora // Potesz Balázs dob, improvizációs gyakorlat,  
zenekari gyakorlatok  // Vörös Janka ének // Vörös Milán jazzszolfézs // 
Vörös Tamás basszusgitár, nagybőgő, jazz-történet
 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
Bálint Szilárd mozgókép és animációkészítés // B. Hegedüs Piros művé-
szeti anatómia // Baumann Barbara rajz- festés-mintázás // Filep Sándor 
festészet // Gerséné Krausz Szilvia rajz-festés-mintázás // Kiszely Krisz-
tián grafikai elmélet és gyakorlat // Lázár Márton Stanislaw hangművé-
szeti ismeretek // Németh Balázs mozgókép és animációkészítés, fotó // 
Pintér Balázs szobrászat // Preszter Elemér mozgókép // Tarczy István 
rajz-festés-mintázás // Tooth Gábor Andor grafikai elmélet és gyakorlat // 
Varga Bálint rajz-festés-mintázás // Vasuta Zsolt művészettörténet

TÁNC 
Csoba Orsolya klasszikus balett, kreatív módszerek, színészmesterség // 
Strasszer Helga tánctechnikai specializáció // Szilnerné Györe Judit tánctör-
ténet // Szűcs Ágnes kortárs-, modern technikák
 



Tudnivalók, elérhetőségek

A jelentkezés módja:
A központi jelentkezési lap és az iskola 

saját jelentkezési lapjának kitöltése.

Jelentkezési határidő: 2021. február 19.
A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin.

Az iskola felvételi alkalmassági vizsgát tart. A vizsga feladatai megtalálhatók  
a szakgimnáziumi jelentkezési lapon, valamint az intézmény honlapján.

A felvételi vizsga időpontjai:
2021. február 27. (szombat) 9.00 órától 

A pótfelvételi időpontja:
Egyénenként személyesen egyeztetve

Az iskola nyílt napot és felvételi tájékoztatót tart az érdeklődők számára.

Nyílt nap időpontja:
2020. november 9-13. (regisztrációhoz kötött)

Felvételi tájékoztató időpontja:
2021. január 13. 17.00 óra

Helye:
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola, Bodajk, Petőfi S. u. 7.

Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Cím: 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 7.
Telefon/fax: 22/410-955, 20/590-9307

E-mail: kozepfok@hangszinter.hu
Web: www.hangszinter.hu

Fenntartó: Művészetért Közalapítvány
OM azonosító: 040234


