
PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGA 

Helyszín: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13. II. em 

(16. kapucsengő) 

Időpontok: 

2018. július 2-3. 10.00-13.00 

2018. augusztus 6-7. 10.00-13.00 

2018. augusztus 27-28. 10.00-13.00 

Kérjük, hogy a honlapon keresztül online jelentkezzen és jelölje 

meg az Ön számára megfelelő időpontot. 

GRAFIKUS / DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ / DEKORATŐR és 

Jelmeztervező (ráképzés) SZAKOKRA 

Részletek: 

 személyes beszélgetés és a hozott munkák néhány szóban való bemutatása 

A Felvételizővel egy kb. 10 perces (egyéni) beszélgetés lesz, melynek során szeretnénk 

közelebbről megismerni a felvételiző eddigi - szakmai-művészeti tárgyú - munkáit, eddig 

elért eredményeit (esetleg) kiemelkedő eredményeit, szakmai elkötelezettségét, 

elképzeléseit. 

 

A Felvételiző hozzon magával: 

 egy általa összeállított mappát - portfóliót, melyben szakirányú művészeti munkái 

vannak (rajzok, grafikák, festmények, egyéni művészeti technikák- kísérletek) valamint 

további szakmai dokumentációit (fotók, videók, makettek, egyéb szakirányú, művészeti 

munkák, vagy képanyagok, stb. ) melyekkel szintén illusztrálják eddigi tevékenységüket a 

felvételi bizottság előtt. A mappában hozni kell 10 saját rajzot, fotót, ill. alkotást – 

tetszőleges technikával készítve (a mappát aznap vissza is adjuk) 

A vizsga érkezési sorrendben történik, kb. 10-15 percet vesz igénybe és a végén a 

jelentkező alkalmas/nem alkalmas/ talán (2. fordulóra behívva) minősítéssel 

kapja kézhez az alkalmassági igazolást.  

  



BEIRATKOZÁS 

Helyszín: 1139 Budapest, Lomb utca 41.  

Forrai Középiskola épülete 

A beiratkozás feltétele az alkalmasság és az érettségi bizonyítvány (amennyiben a 

tanuló még nem rendelkezik az érettségi bizonyítvánnyal, mert az folyamatban van – akkor 

lehetősége van azt később is bemutatni). Az orvosi alkalmassági vizsgálatra szeptember 

elején az iskolában kerül sor, az iskolaorvosnál. 

BEIRATKOZÁS JÚLIUSBAN (SZERDÁNKÉNT) 2018. JÚLIUS 4; JÚLIUS 11.  

JÚLIUS 18; JÚLIUS 25., 9.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT SZEMÉLYESEN LEHETSÉGES. 

A KÜLÖNBÖZŐ SZAKOKON KORLÁTOZOTT SZÁMBAN TUDUNK TANULÓKAT 

FOGADNI, A BEIRATKOZÁS SORRENDJÉBEN 

 

BEIRATKOZÁS AUGUSZTUSBAN: 

2018. AUGUSZTUS 1.; AUGUSZTUS 8.; AUGUSZTUS 15.  

9.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT SZEMÉLYESEN LEHETSÉGES. 

2018. AUGUSZTUS 21-TŐL 31-IG, MINDEN HÉTKÖZNAP 8.30-15.00-IG 

 

MIT HOZZON MAGÁVAL? 

- PÁLYAALKALMASSÁGI IGAZOLÁST 

- ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY MÁSOLATÁT (AZ EREDETI BEMUTATÁSA 

MELLETT) 

- DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ NEK ADATLAPOT (OKMÁNYIRODÁBÓL 

LEHET KIKÉRNI, INGYENESEN) 

- SZEMÉLYES OKMÁNYOKAT (SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, TAJ KÁRTYA, 

LAKCÍMKÁRTYA) 

 

VÁRJUK SZERETETTEL LEENDŐ DIÁKJAINK KÖZÖTT! 


