
BEGart művészeti

középfokú szakmai képzés és 
szakmai oktatás



INDULÓ SZAKOK A 2022/2023-as TANÉVBEN 

• SZAKGIMNÁZIUM

0006 tagozatkód FESTŐ 4 0213 01 /7fő

• TECHNIKUM

0005 tagozatkód GRAFIKUS 5 0213 16 09 /2x8fő

0007 tagozatkód FOTOGRÁFUS 5 0213 16 08 /6fő

0008 tagozatkód DIVAT-, JELMEZ- ÉS DÍSZLETTERVEZŐ 5 0212 16 02 /6fő



AZ INDULÓ SZAKOKNÁL A 2022/2023-as TANÉVBEN IS KÖZÖS 
• Kiscsoportos, személyes oktatás korszerű műhelyekben, magas minőségben, kiváló oktatókkal

• Több mint 20 éve megbízható, országosan elismert szakmai képzés 

• Szakmai órákon csoportbontásban, közismereti órákon együtt tanulnak (kiv. Hittan, Idegen 
nyelv, Digitális ismeretek)

• Egy közösség, egy osztályfőnök, DE kétféle képzési forma, kétféle bizonyítvány és vizsgarend

• Szakváltás lehetősége az első évben szülői kérvénnyel

• TERÍTÉS –félévente, ez a szülői fogadóalkalmunk is 

• Gimnáziumi tanárok tanítják a közismereti tantárgyakat / gimnáziumi érettségi 
követelmény=szakgimnáziumi érettségi követelmény=technikumi érettségi követelmény

• Egy idegen nyelv tanulása / angol vagy német /amit az általános iskolában tanult

• Adobe programok ingyenes használata otthon is!

• Cél, felsőoktatásban továbbtanulás, vagy saját vállalkozás indítása, vagy újabb szakmák 
megszerzése, önmagát egyre jobban ismerő, alkotó ember



AZ INDULÓ SZAKOKNÁL A 2022/2023-as TANÉVBEN IS KÖZÖS 

• Erasmus+ pályázatokon keresztül külföldre utazhatnak diákjaink szakmai tanulmányutakra

• Évente két szakmai tanulmányút biztosítása belföldön, művészeti kiállítások megtekintésére, szakmai 

programok látogatására!

• Nemzetközi, Országos, Megyei és Városi művészeti versenyeken való részvétel

• Vetésforgó rendszere, ami lehetőséget ad az első évben MINDEN SZAK kipróbálására egy egy projekt 

keretében

• Szakkörök lehetősége, egyéni választással –kerámia, grafika, rajz, festészet, fotó, textil- ahol 

művésztanáraiktól tanulhatnak szakjuktól függetlenül

• Workshopokon való részvétel, ahol művészeti felsőoktatásban tanuló volt diákjaink tanítják a mostani 

diákjainkat – országosan egyedi innováció 

• Diáknagykövetség –hírt viszünk a BEGartról volt általános iskolánkba- közösségi szolgálat keretében



SZAKGIMNÁZIUM 0006 tagozatkód FESTŐ 4 0213 01

• 0006 / kódszám amit a jelentkezési lapra kell írni

• FESTŐ 4 021301 / szakmajegyzék OKJ ISCED szerinti száma

• 4+1 / 5 éves képzés

• Ösztöndíjrendszer

• 4. év végén érettségi vizsga-érettségi bizonyítvány / matematika, magyar, 
történelem, képző- és iparművészeti ismeretek, idegen nyelv

• 4. év végén is elmehet felvételizni bármelyik felsőoktatási intézménybe, de 
itt még csak az alacsonyabb szintű szakmai érettségi végzettséggel fog 
rendelkezni  7411/4 Dekorációs festő 

• 5. év végén szakmai vizsga szakképesítést igazoló bizonyítvány /

4 0213 01 Képző- és iparművészeti munkatárs, Festő



SZAKGIMNÁZIUM 0006 tagozatkód FESTŐ 4 0213 01

• Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a festészet, a művészet világa. Aki

szereti a kreatív alkotómunkát és nyitott a különböző esztétikai és művészeti

ismeretekre, napjaink legújabb trendjeire és a manuális technikák

alkalmazása mellett a digitális technikákra is.



SZAKGIMNÁZIUM 0006 tagozatkód FESTŐ 4 0213 01

• A képző- és iparművészeti munkatársként képesítést szerzett festő széleskörű rajzi-

és képi tudással, művészettörténeti, festészettörténeti és technológiai ismeretekkel 

rendelkező szakember, aki a festészet különböző feladatait tervezői szemlélettel 

és/vagy alkotó módon valósítja meg. Alkotásait digitálisan képes dokumentálni, 

valamint portfólióját összeállítani és kiállítását a kiállítótér adottságaihoz igazodva 

installálni. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek 

képzőművészeti szakterületein folytathatja, vagy tudását a bölcsészettudomány 

kapcsolódó területein kamatoztathatja.



TECHNIKUM
0005 tagozatkód GRAFIKUS 5 0213 16 09
0007 tagozatkód FOTOGRÁFUS 5 0213 16 08
0008 tagozatkód DIVAT-, JELMEZ- ÉS DÍSZLETTERVEZŐ 5 0212 16 02

• 2+3 / 5 éves képzés

• 2. év végén Ágazati alapvizsga

• Ösztöndíjrendszer

• 4. év végén érettségi vizsga matematika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem tantárgyakból

• 5. év végén érettségi vizsga idegen nyelvből és szakmai vizsga, ami emelt 
szintű érettségi vizsgának számít

• 5. év végén Technikusi szakképzettség + érettségi bizonyítvány





TECHNIKUM
0005 tagozatkód GRAFIKUS 5 0213 16 09

• 1-2 év Vizuális ágazati alapoktatás

• A Vizuális ágazati alapvizsga eredménye 10%-ban beleszámít a szakmai vizsga 

eredményébe

• 3-5 év szakmai oktatás



TECHNIKUM
0005 tagozatkód GRAFIKUS 5 0213 16 09

• Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, 

ugyanakkor aktívan részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának 

alakításában, alkotó emberként együtt kíván dolgozni az üzleti világ és a 

vállalkozói szféra szereplőivel. Munkája kapcsolatban áll az internet, a 

mozgóképgyártás, a nyomdaipar és a média területeivel.



TECHNIKUM
0005 tagozatkód GRAFIKUS 5 0213 16 09

• A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és 

lapkiadóknál vagy saját vállalkozásában végzi szakmai tevékenységét. A 

grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a 

grafika különböző szakterületein képes az önálló véleményalkotásra, 

esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására.



TECHNIKUM 
0007 tagozatkód FOTOGRÁFUS 5 0213 16 08

• 1-2 év Vizuális ágazati alapoktatás

• A Vizuális ágazati alapvizsga eredménye 10%-ban beleszámít a szakmai 

vizsga eredményébe

• 3-5 év szakmai oktatás



TECHNIKUM 
0007 tagozatkód FOTOGRÁFUS 5 0213 16 08

• Ajánlott minden változatosságot kereső fiatal számára, aki kreatív ötletekkel 

szeretne alkotni, aki szeret fotózni, érdekli a tudatos képrögzítés, a pillanat 

megörökítése, szívesen elsajátítja a széleskörű műszaki és technikai, 

esztétikai és művészeti ismereteket.



TECHNIKUM 
0007 tagozatkód FOTOGRÁFUS 5 0213 16 08
• A fotográfus kreativitásra épülő, széles körben használható, változatos szakma. 

Magában foglalja a fényképezés, a labormunka, a számítástechnika és a 

videófelvétel készítés területét. A fotográfus olyan alkotó, aki a fotográfia 

technikai és formanyelvi alapjait ismerve érzéseit, gondolatait, véleményét a 

fotográfia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével fejezi ki. Saját 

ötleteit vagy a megrendelő igényeit önálló koncepció kialakításával, tervezői 

gondolkodásmóddal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítja 

meg. Széleskörű alapismeretekkel rendelkezik, amelynek révén nemcsak a 

szolgáltatás valamennyi területén, hanem a művészeti pályán is sikeres lesz.



TECHNIKUM 
0008 tagozatkód DIVAT-, JELMEZ- ÉS DÍSZLETTERVEZŐ 5 0212 16 02

• 1-2 év Kreatív ipari ágazati alapoktatás

• A Kreatív ipari ágazati alapvizsga eredménye 15%-ban beleszámít a szakmai 

vizsga eredményébe

• 3-5 év szakmai oktatás



TECHNIKUM 
0008 tagozatkód DIVAT-, JELMEZ- ÉS DÍSZLETTERVEZŐ 5 0212 16 02

• Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, akit érdekel 

a divat, az öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges fantáziával. Szereti és 

érdekli a tárgyalkotás folyamata, a különböző alapanyagok, gépek, a manuális 

technikák és a digitális képalkotó programok. Érdekli a kreatív műhelymunka, 

szeret emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni.



TECHNIKUM 
0008 tagozatkód DIVAT-, JELMEZ- ÉS DÍSZLETTERVEZŐ 5 0212 16 02

• A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel, fejlett forma- és 

színérzékkel, rajzi-, festészeti-, művészeti- és öltözéktörténeti ismeretekkel 

rendelkezik. Olyan technikus, aki a divattervező iparművész irányításával vagy saját 

vállalkozásában végzi tevékenységét. Öltözködési és divattanácsadói feladatokat lát 

el. Figyelembe veszi az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai 

szempontokat, valamint a gazdaságossági tényezőket. Divatbemutatókon 

asszisztensként tevékenykedik, és szakmai feladatokat lát el. Öltözékkiegészítőket 

tervez, kollekciót állít össze, részt vesz modellügynökségek, divatlapok, üzletek, 

kiállítási enteriőrök layoutjának kialakításában.



Felvételi / Alkalmassági
• 2022. 02. 26. szombat 7.30/13.00 Beosztás szerint

Aki a mi iskolánkba szeretne első sorban jönni, ezen a napon jöjjön. 

Ha beteg, csak akkor a pótnapon.

• 2022. 03. 05. szombat 7.30/13.00 Beosztás szerint

• Nem küldünk külön értesítést a jelentkezőknek, kivétel, ha a járványügyi 
helyzet és rendelet indokolja!

Fontos a jelentkezési lapon az elérhetőség pontos megadása.

• Minden szakot érdemes a választás sorrendjében megjelölni. Mivel ugyanaz 
az intézmény, nem jelenti több iskola választását

A 9. évfolyam első félévében egyszer szakot lehet váltani, szülői kérelem 
benyújtásával

• MINDEN SZAKON UGYANAZ A FELVÉTELI/ALKALMASSÁGI VIZSGA



Felvételi / Alkalmassági
1. Tanulmányrajz készítése: szögletes és hengeres testek ábrázolása

hokedli + korsó ábrázolása szerkezet és tónusértékkel 90 perc 

2. Portré rajzolása: vázlatszerűen, különös figyelemmel az arányokra

és a kompozícióra 40 perc

3. Kreatív feladat 30 perc

Elbeszélgetés 5 perc

10 db otthoni munka / saját NÉVVEL ELLÁTOTT mappa összeállítása a legjobb munkákból. Minél több 
oldaláról mutassa be a diákot  – tanulmányrajzok, festmény, grafika, fotó, ruhatervek, kézimunkák- szakirányú 
érdeklődésnek megfelelően

Felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény, az alkalmassági vizsga és a szóbeli elbeszélgetés 
eredménye alapján történik.



PONTOZÁS
Felvételi pontszám:
Hozott: 7. oszt. év végi és 8. oszt. félévi bizonyítvány alapján a készségtantárgyak 
kivételével az osztályzatok átlaga (5,0=50 pont)

Alkalmassági vizsgán szerezhető pontok:

1. feladat 20 pont
2. feladat 15 pont
3. feladat 5 pont
otthoni mappa 10 pont
összesen 50 pont

Mindösszesen 100 pont ( "...a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a 
felvehető tanulók rangsorolását csak annyiban befolyásolhatja, hogy a tanuló a 
vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg, azaz a vizsga eredményeként a 
jelentkezése elutasításra kerül vagy nem.")



Egészségügyi alkalmasság igazolása:
2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről

II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

7. § [Értelmező rendelkezések]

2. egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi
adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre

"A szakmai alkalmassági vizsgálatról igazolás kiállítása a fogadó iskola
iskolaorvosának kötelessége.
A mi iskolánkban: Dr. Juhász Györgyi Békéscsaba Szent István tér 6. 1.
emelet /Sas Patika mellett van a bejárat/.
Rendelési idő: H-K-SZE 10.00-14.00 CS 10.30-12.30 P 8.00-12.00, páros
héten kedden nincs rendelés.
Időpontkérés rendelési időben: 66-447-199

Háziorvosi igazolás is teljesen megfelelő: a tanuló egészséges,
krónikus betegsége nincs. Abban az esetben, ha fennáll bármilyen
betegség/asztma, szív, mozgásszervi, pajzsmirigy, cukorbetegség,
vesebetegség... akkor az utolsó leletről kérünk másolatot.
Ha a háziorvosi igazolás kiállítása bármilyen akadályba ütközik, akkor fel kell keresni az iskolaorvost, előre egyeztetett időpontban. ”

Vencellák Ildikó iskolánk védőnője



SZAKKÖR

• FELVÉTELI/ALKALMASSÁGI vizsgát segítő lehetőség szombatonként a 

Tagányi villában /Békéscsaba, Árpád sor 22.

Bányai Inez +36 20 412 12 12

Simon Debóra +36 30 646 23 27

• Saját művésztanárok segítik a munkát

• Felvételi körülmények, tárgyak, feladatok

• Mappa összeállítása



Pályázati lehetőség
https://www.facebook.com/BEGmuveszeti/photos/a.552732821582461/2096070323915362

https://www.facebook.com/BEGmuveszeti/photos/a.552732821582461/2096070323915362


FONTOS DÁTUMOK
• 2022. március 16. - A középfokú iskola eddig az időpontig 

nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét

• 2022. március 21-22 - A tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége az általános iskolában

• 2022. március 28. - A Hivatal elektronikus formában megküldi a 
középfokú iskoláknak a hozzájuk 
jelentkezettek listáját ABC sorrendben

• 2022. április 22. - A Hivatal kialakítja a végeredményt az 
igazgatói döntések és tanulói adatlapok 
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék)

• 2022. április 29. - A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik 
a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

• 2022. június 22-24. - Beiratkozás a középfokú iskolákba



Mitől más a BEGart?
• Közösségi programok

Villafeszt

Zsíroskenyérparty

Workshopok

Áhitatok

• Kapcsolati háló működik

Volt diákjaink mentorként a mostani diákok mellett

• Kiállítások

• Szakmai összefogás

• Több mint 20 éves szakmai tapasztalat

Figyelem

Összedolgozás



BEGart művészeti szakmai oktatás

• Elérhetőségek, információk:

Iskolánk honlapja:

http://www.begart.hu/

Ezen belül a középfokú művészeti képzés:

http://begart.hu/index.php/muveszeti-szakkozepiskola

Iskolánk facebook oldala:

https://www.facebook.com/SzeberenyiGimi

Művészeti facebook oldala:

https://www.facebook.com/BEGmuveszeti

http://www.begart.hu/
http://begart.hu/index.php/muveszeti-szakkozepiskola
https://www.facebook.com/SzeberenyiGimi
https://www.facebook.com/BEGmuveszeti


VÁRUNK SZERETETTEL!
Művészeti munkaközösség


