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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Kedves Jelentkező! 

 

Köszönettel vesszük jelentkezési szándékodat a Budai Rajziskola szakképzésének 2014/2015-es évfolyamára. 

Ezúton szeretnénk további tájékoztatást adni a felvételi vizsgáról. 

  

A FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGA három részből áll:  

 A felvételi rajz (3 óra) témája: csendélet, fekete-fehérben vagy színesben, szabadon választott technikával  

A/3-as méretben 

 A tervezési feladat (1 óra): egyszerű vázlattervek készítése ceruzával vagy színes eszközökkel, egy helyben 

megkapott, mindenki által ismert  témára,  A/4-es lapokon 

 Felvételi beszélgetés: korábbi tanulmányokról, érdeklődési körről stb., és az eddig készült munkák bemutatása 

(meglévő rajzok, fotók, tervek elsősorban mappában vagy elektronikus hordozón, eredeti tárgyakkal…) 

Időpont :  2014. június 7. szombat, 10–14 óráig rajz és tervezés, 10.30- 17 óra között felvételi beszélgetés. 

Regisztráció 9 órától. 

Helyszín:  Budai Rajziskola, 1123 Bp., Alkotás u. 45. 

 

Kérjük, hogy a felvételire mindenki hozza magával:  önéletrajzát (1 db igazolvány fotót mellékelve), érettségi- 

vagy egyéb (OKJ) bizonyítvány másolatát (ha már van) és saját rajzeszközeit (ceruza, radír, vagy kréta, szén, fixatív, színes 

papír, ragasztó stb.). A rajztáblát és a rajzlapokat az iskola biztosítja.  

A felvételi eljárási díjat (5.000 Ft) legkésőbb a felvételi vizsga előtti regisztrációkor lehet befizetni.  

(Átutalással: Budai Rajziskola – K&H Bank Zrt. - 10400171-01700710-00000000 ) 

A felvételi eredményéről minden jelentkező írásban kap értesítést a vizsgát követő 10 napon belül.  

 

A Budai Rajziskola – non profit jellegű, alapítványi fenntartású intézmény – az oktatás alapfeltételeit az állami 

képzési rész-támogatás és a szülői hozzájárulások együttesen biztosítják.  

Az iskolavezetés és a művésztanárok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az oktatás magas színvonalú, 

hatékony és jó hangulatú lehessen, akár a továbbtanulást, akár a pályakezdés szakmai megalapozását tűzték ki célul a 

tanulók. A korábbi évek és az idei tapasztalatok alapján, a képzés eredményeként az előképzettséggel és kezdőként 

felvett jelentkezők között egyaránt kiemelkedő eredményeket ér el az iskola a szakmai továbbhaladást illetően. A 

felvételi vizsga legfőbb szempontja ennek megfelelően, hogy egy-egy évfolyamba, érdeklődő és elszántan tanulni vágyó 

diákokat toborozzunk. Az eredményesség mindkét fél számára egyformán fontos, ezért elengedhetetlen, hogy komoly 

iskolai munkára készüljön minden jelentkező. 

A pótfelvételi időpontja az esetlegesen szabadon maradó férőhelyekre: 2014. augusztus 22-én lesz.  

 

 

Lázár Zsuzsa igazgató s.k.       Budapest, 2014. március 20.  

 


