
Bemutatkozik a 

Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium



Iskolánkat 1873-ban alapították.



KÉPZÉSEINK

Divat- és stílustervező képzés 
(öltözéktervező)
kód: 01, képzési idő 4+1 év

Textilműves képzés (lakástextil, öltözék kiegészítő tervező)
kód: 02, képzési idő 4+1 év

Jelmeztervező képzés (érettségi utáni képzés, divat- és 
stílustervező szakon végzettek számára)
kód: 05, képzési idő: 1 év



KÉPZÉSEINK

 Párhuzamos képzéseink 
szakgimnáziumi érettségi és 
szakmai vizsgákra készíti fel 
tanulóinkat, 4+1 év alatt.

 Iskolánk középszinten szervezi az 
érettségit a 12. év végén.

 Igény szerint folytatunk emelt 
szintű vizsgákra történő 
felkészítést.

 12. év végén ágazati szakmai 
érettségi vizsgát tesznek tanulóink.

 13. év végén OKJ vizsgát tesznek 
tanulóink.



Iskolánk  célja fejlett vizuális műveltséggel és 

színérzékkel, valamint rajzi-, festészeti- és 

a legfontosabb, 

magas szakmai ismeretekkel rendelkező, 

szakembereket képezni.

- saját, jól felszerelt varró- és textilműves műhelyekkel rendelkezünk,

- minden év végén saját divatbemutatón és kiállításon mutatják be a 

diákok az alkotásaikat,

- diákjaink a szakma azon részével is megismerkedhetnek, hogy az 

általuk tervezett, megálmodott ruhák, kollekciók, textiltervek hogyan 

kell hogy egy-egy bemutatón, fotózáson is úgy mutassanak, ahogyan 

azt megálmodták,

- iskolánk a belvárosban, könnyen megközelíthető helyen van,

- magasan képzett oktatók tanítanak iskolánkban.



Divat- és stílustervező szak

kód: 01, 03,

képzési idő:4+1 év, 2 év

A divat- és stílustervező képzés keretében tanulóink 

művészi és hordható ruhakollekciókat terveznek és egyben 

megtanulják a szakszerű kivitelezést, bemutatást.

Szakmai tantárgyaik: rajz-festés, művészettörténet, öltözék 

tervezés, öltözék kivitelezés, szerkesztés-modellezés, 

technológia, viselettörténet, divattörténet, látványtervezés, 

anyagismeret, stíluselmélet, stílusgyakorlat.



Divat- és stílustervező szak

9. évfolyam



Divat- és stílustervező szak 

10. évfolyam



Divat- és stílustervező szak 

11. évfolyam



Divat- és stílustervező szak 



Divat- és stílustervező szak 

13. évfolyam vizsga divatbemutató



Textilműves szak

kód: 02, 04,

képzési idő: 4+1 év, 2 év

A textiltervező képzés során tanulóink öltözék 
kiegészítőket és lakberendezési textileket terveznek és 
kiviteleznek. Megismerik, megtanulják a textíliák  
előállítási technikáit: nemezelés, batikolás, szitanyomás, 
horgolás, szövés, foltvarrási technikák, kézi hímzés 
technikák, varrás, csipkeverés stb.

Szakmai tantárgyaik: rajz-festés, művészettörténet, textil 
tervezés, textilműves kivitelezés, textiltechnológia, 
viselettörténet, textiltörténet, számítógépes tervezés, 
anyagismeret, szakmai rajz.



Textilműves szak 

Textilnyomott és hímzett könyvborítók Nemezelt nyaklánc



Textilműves szak 

Cipő tervezés és kivitelezés Csuhé tárgy tervezés és kivitelezés



Textilműves szak 

Kreatív tervezés: gallér Minimál szabású öltözék



Textilműves szak 

Csipkeverés Szövés



Textilműves szak

vizsgamunkák 



Rajz-festés munkák



Rajz-festés munkák



Rajz-festés munkák



Közösségi élet



Jelky Alkotótábor 

Pilisszántó



Kézműves Gólyatábor

•Balaton part, strand

•kézműves, művészeti és 

sport programok

•hajókirándulás



SZALAGAVATÓ BÁL



BALLAGÁS



VERSENYEK, PÁLYÁZATOK MELYEKEN 

TANULÓINK EREDMÉNYESEN 

SZEREPELNEK

• Képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi 

vizsgatantárgy verseny (I. III. IV. helyezés)

• Országos Rajzverseny

• OKTV

• Országos Festészeti verseny

• Kondor Béla Középiskolások Képző-, Ipar- és 

Fotóművészeti Pályázat

• Komplex Rajzverseny



NYELV OKTATÁS

- nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulásra (heti 4 nyelvóra)

- 11. évfolyamtól emelt szintű csoportok, emelt óraszámmal (heti 6 

óra)

- nyelvi szakkörök

- iskolánk LanguageCert Partnerintézmény.



FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK

Felvételi rangsor a következő pontokból tevődik össze:

- Hozott pontszámok: a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi   

osztályzatok, a következő tantárgyakból:

• magyar nyelv

• magyar irodalom

• történelem

• matematika

• idegen nyelv

• rajz 

- A központi írásbeli feladatsor eredménye,

- A rajz alkalmassági vizsga, 

Alkalmassági vizsga: beállított csendéletről készített tanulmányrajz

- A szóbeli beszélgetés eredménye.



NYITOTT KAPUK

2018. November 12-16.

2019. Január 15-17.

Csoportindítás minden nap: 

8.55, 10.45, 12.45



TEHETSÉGGONDOZÓ RAJZSZAKKÖR:

• foglalkozások kezdete: 2018. október 3-tól 

• heti 1 alkalom 10 héten át 

• 15.30 – 17.00-ig 

• tandíj: 8000Ft.

Bővebb információ szerezhető az iskola titkárságán,

vagy a www.jelky.hu honlapról



KÖZPONTI ÍRÁSBELI:

• 2019. január 19.

• Pótírásbeli: 2019. január 24. 

Iskolánk is szervez központi írásbelit. 

A titkárságon lehet leadni, vagy  

postai úton iskolánkba elküldeni 

a jelentkezési lapot.



Elérhetőségeink
 Címünk:

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. 

Telefonszámunk:
06 (1) 313 00 30 

E-mail:
titkarsag@jelky.hu

OM azonosító: 035377 

Jelentkezési kódok:
01: Divat- és stílustervező 
02: Textilműves

www.jelky.hu


