
 

 

  

 

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, Szociális Szakképzőiskola, 

Gimnázium Budapest                              

1074 Budapest, Szövetség u. 35. Telefon: 344-7000 

 

Ikt.sz:         /2022 

 

Tisztelt felvételire jelentkező! 
 

Iskolánk az Ön részére a szóbeli felvételi vizsgáját  

 

2022 ……………… hó ..… -án, 13.00-tól tartja. 

 

Helyszíne: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. III. emeleti tantermek 

(Kérjük, a jelzett időpont előtt tíz perccel megérkezni szíveskedjék.) 

 

A felvételi lebonyolítása: 

A szóbeli beszélgetés keretein belül a szövegértési képességek meglétét is vizsgáljuk, 

valamint szeretnénk megismerni a jelentkező személyét, érdeklődési körét, a választott 

szakmához való affinitását. 

A képességfelmérés során egy kreatív számítógépes feladat megoldására, illetve 

alkalmassági vizsgára kerül sor az alábbiak szerint: 

 

Mozgókép és animációtervező; Művészeti grafikus; Művészeti és médiafotográfus; 

Divatstílus- és jelmeztervező; Dekoratőr: Rajz alkalmassági vizsga 

A felvételi meghallgatáshoz szükséges rajzfelszerelés: A/4-es műszaki rajzlap 3 db, 

grafit ceruza B-s, színes rajzeszköz, radír. 

 

Hangtechnikus: Alapvető ritmikai és zenei érzék, valamint a hallás vizsgálata 

 

Táncos: Egy kreatív mozgásos feladat megoldása 

A szóbeli meghallgatásra kérjük, hogy melegítőben jöjjön, a táncos szak mozgásos 

feladata miatt, vagy hozza azt magával. Amennyiben van, hozzon magáról fényképet 

vagy videót, ahol lehetőleg mozgás vagy színpadi előadás közben látható. 

 

Informatikus: Egy számítógépes feladatsor megoldása.  

 

  



                            
  

 
GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, Szociális Szakképzőiskola, 

Gimnázium Budapest                              

1074 Budapest, Szövetség u. 35. Telefon: 344-7000 

 

Otthonról hozott munkák bemutatása: 

 

A Művészi fotográfus; Mozgókép és animációtervező; Művészeti grafikus; Művészeti és 

médiafotográfus; Divatstílus- és jelmeztervező; Dekoratőr szakra jelentkezők:  

 

Mappában elhelyezve a következő alkotásokat: egy kockológia; két-három tanulmányrajz 

(csendélet, tárgy vagy drapéria); saját rajzai 5-6 db (Monokróm, színes, lehetőleg minél 

sokszínűbb anyag legyen) 

 

Ezen kívül a következő digitális munkákat kérjük egy megfelelő, digitális adathordozón. 

 

Művészi fotográfus a következő két témán belül készült képeket:  

- 5 képes portré sorozat, melyen bemutatják a fény-árnyék játékot.  

- 3 képes sorozat, kreatív feladat: híres fotográfusok híres képeit kell újra dolgozni, nem feltétlenül   
   a másolás a cél inkább az újraalkotás.
 

  A Mozgókép és animációtervező jelentkező, amennyiben már készített rövid animációt 

bármilyen programmal, egy -esetleg kettő munkát. - ha nincs ilyen, az nem kizáró ok. 

Hangtechnikus jelentkező, ha hobbi-szinten már készített hangfelvételt, hangtechnikai 

munkát, egy felvételt hozzon magával. - ha nincs ilyen, az nem kizáró ok. 

 

A bizottsági tagok egymástól függetlenül alakítják ki álláspontjukat a felvételre 

jelentkezőkről. A felvételi időtartama: kb. 3-4 órát vesz igénybe. 

 

A jelentkezőt szülő vagy gondviselő elkísérheti, de a feladat megoldásánál nem lehet jelen. 

 

A felvételi meghallgatásra minden jelentkező hozza magával a következőket: 

Fényképes személyi azonosságot igazoló okmányt 

Ellenőrző könyvét / E-ellenőrző kivonatot 

Korábban készített saját alkotásait – a fent leírtak szerin  

Esetlegesen: SNI igazoló orvosi bizottsági véleményt 

 

A meghallgatáson való részvételről kérésre igazolást adunk ki.  

 

 

        

Üdvözlettel, 

         Sautekné Szöllösi Ildikó 

                                igazgató  

 

Budapest, 2022.02.18 

 


