
Bemutatkozik a 

Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium



Iskolánkat 1873-ban alapították.





KÉPZÉSEINK

 Divat-, jelmez- és 
díszlettervező képzés
kód: 0001, képzési idő 5 év

 Grafikus képzés
kód: 0002 , képzési idő 5 év.

 Textilműves képzés
kód: 0003 , képzési idő 5 év

 Festő képzés 
kód: 0004 , képzési idő: 5 év

 Az 5 éves képzés végére 
érettségivel és szakmai 
végzettséggel fognak rendelkezni 
diákjaink.



Iskolánk  célja fejlett vizuális műveltséggel és 

színérzékkel, valamint rajzi-, festészeti- és 

magas szakmai ismeretekkel rendelkező, 

szakembereket képezni.

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

rendelkezünk, ezért a gyakorlati oktatás is az iskola épületében zajlik,

- minden év végén saját divatbemutatókon és kiállításokon mutatják be a 

diákok az alkotásaikat,

- iskolánk a belvárosban, könnyen megközelíthető helyen van,

- magasan képzett oktatók és művész tanárok tanítanak iskolánkban,

- szakjainkat ajánljuk minden fiatal számára, akit érdekel a változatos 

alkotómunka, aki szeretné a vizuális környezetünket formálni, szakmai 

feladatait egyedi módon megoldani, munkafeltételeit, megrendelői bázisát 

önállóan kialakítani és/vagy tanulmányait a művészeti felsőoktatásban 

folytatni (pl.: MOME, Képzőművészeti Egyetem, METU, Óbudai Egyetem)



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak

kód: 0001

képzési idő: 5 év

Kreatív ágazat – képző- és iparművészeti terület - 5 éves képzése.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az öltözködés 

és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó fantáziával. Szereti a 

színház, a drámairodalom, a film és a színészek világát, valamint 

szeret emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni vagy 

szeretné tanulmányait művészeti felsőoktatásban folytatni.



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak

kód: 0001

képzési idő: 5 év

A képzés érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével

zárul, amely a divat- és stílustervező, jelmeztervező asszisztens vagy

díszlettervező asszisztens munkakörökhöz kapcsolódhat. Iskolánk

legnagyobb múlttal rendelkező művészeti képzésének: a divattervező

szaknak, valamint az évek óta indított jelmeztervező ráépülő képzésünknek

köszönhetően komoly tapasztalatunk van ezen területek oktatásában.

A képzés célja olyan kreatív tudással rendelkező fiatalokat nevelni, akik a

tervezési feladatok mellett pontosan ismerik a megvalósítás útját, a

megvalósíthatóság határait is. A képzés keretében tanulóink művészi és

hordható ruhakollekciókat, jelmezeket- és díszleteket terveznek és egyben

megtanulják a szakszerű kivitelezést, bemutatást.



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Divat-, jelmez- és díszlettervező szak



Grafikus szak

kód: 0002

képzési idő: 5 év

Kreatív ágazat - képző- és iparművészet terület - 5 éves képzése.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, 

alkotó emberként kíván együtt dolgozni az üzleti világ, a vállalkozói 

szféra szereplőivel. Ez a szakma a kreatív ipar sok más területével 

is kapcsolatban áll: az internet, a mozgóképgyártás, a nyomdaipar, a 

média területei mind nyitva állnak a további fejlődés számára. 

Végzett tanulóink, a megszerzett tudásuk alapján alkalmasak 

tanulmányaik folytatására a különböző rokon szakterületeken, 

valamint lehetőségük nyílik továbbtanulásra a művészeti 

egyetemeken.



Grafikus szak

kód: 0002

képzési idő: 5 év

Újonnan indított szakunk. A képzés érettségivel és technikus szintű

szakképzettség megszerzésével zárul. Diákjaink számítógépes grafikai

tervezést és sokszorosító grafikai eljárásokat is tanulnak.

Tanulmányaik alatt elsajátítják a Photoshop-, Illusztrátor-, Indesign

programokat, a linómetszés, papírmetszés, szitanyomás és hidegtű

technikákat.

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és

lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.

Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban

különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési

munkát végez.
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Textilműves szak

kód: 0003

képzési idő: 5 év

Képző- és iparművészeti munkatárs választható szakiránya. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki kedveli a kézművességet, a 

kreativitást, van türelme, képzelőereje és kézügyessége, szereti a 

természetes anyagokat, az aprólékos munkát, de emellett nyitott 

a legújabb technológiákra is, aki szívesen dolgozna önállóan 

vagy csapatban és/vagy tanulmányait a művészeti 

felsőoktatásban kívánja folytatni.



Textilműves szak

kód: 0003

képzési idő: 5 év

A textiltervező képzés során tanulóink öltözék kiegészítőket,
lakberendezési textíliákat terveznek és kiviteleznek.
Tanulmányaik során kreatív- és funkcionális textiltárgyak
tervezésén kívül, nagy hangsúlyt fektetünk a mintatervezés
elsajátítására is.

Megtanulják a textíliák tradicionális- és modern előállítási
technikáit: nemezelés, batikolás, szitanyomás, horgolás, szövés,
foltvarrási technikák, kézi hímzés technikák, varrás, csipkeverés
stb. A felsorolt technikák alkalmazásával készítjük fel
tanulóinkat a textiltervezés és kivitelezés területeire.
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Festő szak

kód: 0004

képzési idő: 5 év

Képző- és iparművészeti munkatárs választható szakiránya. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen sajátítja el a 

különféle festészeti technikákat, jó forma- és színérzékkel 

rendelkezik, akit érdekel a változatos alkotómunka, szeretné a 

vizuális környezetünket formálni, és/vagy tanulmányait a 

művészeti felsőoktatásban folytatni.



Festő szak

kód: 0004

képzési idő: 5 év

A diákok megtanulják a festői képalkotás módszereit, elsajátíthatják az

akvarellfestés, tempera, tojástempera, akril- és olajfestészet technikáit.

Továbbá betekintést nyernek a kortárs képzőművészet rejtelmeibe. A

képzés során intenzíven fejlesztjük a klasszikus rajzi és festészeti

tudást. Látvány utáni feladatok során erősítjük az ábrázoláshoz

szükséges képességeket és tanulmányozzuk a művészeti anatómia

alapjait is.
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Közösségi élet
Gólya Nap

Halloween nap

Tök faragó verseny

Jelky Nap

Adventi vásár

Jelky Karácsony

Farsang



Művészeti élet
• Kiállítás a Deák 17 Gyermek- és Ifjúsági

Galériában

• Kiállítás a Mester Galériában

• Divatbemutatók külső helyszíneken: Kutatók

Éjszakája, Szakmázz Börze, Budapest 100,

• együttműködés a Nagytétényi Kastélymúzeum

„Karácsony a Kastélyban” programjában

• együttműködés a Nők Lapja dekor rovatával



Sikeres pályázatokkal megvalósult projektjeink

• „Üzenet”: közösségi térbe ülőbútorok tervezése 

és kivitelezése, Nemzeti Tehetségprogram 

2015/16

• Székelyföld kincsei – népi témák, régi 

motívumok gyűjtése és a misztikum megjelenése 

az erdélyi balladákban, valamint Petőfi Sándor 

elbeszélő költeményeiben és Arany János 

balladáiban. Határtalanul 2016/17

• „Természetes összhang” selyemfestés növényi 

festékekkel és katazome technikával, Nemzeti 

Tehetségprogram 2017/18

• „Fény-festmény-textúra” programozható, 

világító textil installáció,  MMA 2018/19



Jelky Maraton

Egy teljes napon át divatbemutatókon 

és szakmai kiállításokon mutatják be 

diákjaink az éves munkájukat.



Jelky Alapítvány

Iskolánk alapítványának köszönhetően a kitűnő tanulók havi 

5000 Ft ösztöndíjban részesülnek és minden évben egy diák 

megkapja „Az év művészdiákja” díjat. 



Jelky Alkotótábor 

Pilisszántó



Kézműves Gólyatábor

• Balaton part, strand

• kézműves, művészeti és sport  

programok

• hajókirándulás



VERSENYEK, PÁLYÁZATOK MELYEKEN 

TANULÓINK EREDMÉNYESEN 

SZEREPELNEK

• Képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi 
vizsgatantárgy országos verseny (I., III., IV. helyezés)

• Országos Rajzverseny (III. helyezés)

• Euroskills Hungary (I., II., IV. helyezés)

• OKTV

• Országos Festészeti verseny

• Kondor Béla Középiskolások Képző-, Ipar- és Fotóművészeti 
Pályázat (díjazott iskola és többször díjazott felkészítő tanár)

• Komplex Rajzverseny (I., III. helyezés)

• Az év fiatal divattervező pályázaton 25 ruhát mutatnak be a 
kifutón, ebből 7 diákunk munkáját láthatjuk majd a Marie Claire
Fashion Day-en.



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: (max. 60 pont) 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 (max. 100 pont).

- A szóbeli beszélgetés eredménye: (max. 40 pont) a

beszélgetést ismerkedés céljából szervezzük, melyen a felvételiző korábbi 

rajz-festés munkáinak bemutatását kérjük, illetve szívesen látunk 

bármilyen technikával készült tárgyat. 



FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓK

- A rajz alkalmassági: (megfelelt vagy nem felelt meg) beállított 

csendéletről készített A/3-as méretű tónusos tanulmányrajz. A rajz 

elkészítésére 120 perc áll a felvételizők rendelkezésére. A gyakorlati 

feladat elkészítéséhez szükséges felszerelés: A/3-as rajzlap, megfelelő 

méretű rajztábla, puha ceruza (3B-6B), radír, monopol gumi, a rajzlap 

rögzítésére csíptető vagy rajzszög (minimum 4 db).



• foglalkozások kezdete: 

2019. október 4-től, 

folyamatosan lehet 

jelentkezni

• heti 1 alkalom 10 héten át 

• 15.30 – 17.00-ig 

• tandíj: 8000Ft/10 alkalom



KÖZPONTI ÍRÁSBELI:

• 2020. január 18.

• Pótírásbeli: 2020. január 23.

Iskolánk is szervez központi írásbelit. 

A titkárságon lehet leadni, vagy  

postai úton iskolánkba elküldeni 

a jelentkezési lapot.



Sok szeretettel meghívjuk a 

Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium

JELKY-ART-MIX II.

című kiállítására.

2019. december 18-án 16 órára a 

Mester Galériába.

A kiállítás megtekinthető 2020. január 17-ig.



Elérhetőségeink
 Címünk:

1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

 Telefonszámunk:
06 (1) 313 00 30 

 E-mail:
titkarsag@jelky.hu 

 OM azonosító: 035377

 Jelentkezési kódok:

0001: Divat-, jelmez- és díszlettervező 

0002: Grafikus

0003: Textilműves

0004: Festő

www.jelky.hu



NYITOTT KAPUK

2019. November 5-9.

2020. Január 14-16.

Tájékoztatók kezdő időpontjai:
hétköznap: 8.55, 10.45, 

szombaton: 8.55, 10.45, 12.45,


