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TÁJÉKOZTATÓ  
GRAFIKUS OKJ felnőttképzésről 

 
A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008. óta 
iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési formában is indít évfolyamot.  
 
A felnőttképzés elindításának célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 18. életévüket betöltött, már dolgozó (vagy 
felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési 
rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a nappali szakképzés tizenhét éves tapasztalatára építve, egyesíti a 
hagyományosan magas szintű elvárásait a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel. 
A képzés hitelét a Budai Rajziskola szakmai körökben elismert színvonala szavatolja. 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  
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. 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

− információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni, 
− komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, 

piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, 
reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és 
mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni, 

− munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát 
végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai 
előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész 
grafikai munkát. 

Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló grafikai munkára, vagy ilyen irányú szándék esetén művészeti 
felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. 
Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már ilyen tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges 
bizonyítvánnyal, és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. 
 
A képzés megnevezése és OKJ azonosítója: Grafikus 54 211 04 
A képzés időtartama: 4 félév (960 óra) 
 
Tanítási időpontok 
Pénteki napokon 16-tól 20h-ig; szombatonként 10-15h-ig; valamint heti 3 óra rajz-festés, szabadon választott időpontban (délelőtt 
10-13h vagy 17-20h között) és heti egy fakultatív műhelygyakorlat 17-20 óráig. 
 
A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi végzettség. 
 
Amit kínálunk 

• államilag elfogadott képzési program, 
• az egyéni szakmai fejlődés lehetősége, 
• maximum 18 fős csoportlétszám a szakmai gyakorlati tárgyaknál, 
• képzett, szakmailag és pedagógiailag rátermett oktatók, 
• a Budai Rajziskola rendelkezik vizsgaszervezési jogosultsággal is, 
• sikeres OKJ vizsga esetén kiváltható az EU-ban elfogadott, akkreditált végzettséget igazoló EUROPASS bizonyítvány-

kiegészítő.  
 

Amit oktatunk 
A Grafikus szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló kormányrendelet szerint: 
10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás 
10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése 
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10588-12 Tervezés és technológia 
10610-12 Grafikai alapok 
10611-12 Grafikai illusztrálás 

 10612-12 Alkalmazott grafikai munka  
 11498-12 Foglalkoztatás I. 
 11499-12 Foglalkoztatás II 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
 

• Térábrázolási rendszerek (rajz, festés, mintázás gyakorlat, emberábrázolás alapjai, ember és tér) 
• Grafika szakelmélet 
• Illusztrációs technikai gyakorlat 
• Tervezőgrafikai gyakorlat 
• Művészettörténet, a néprajz és a népművészet alapfogalmai 
• Stílustan és szaktörténet (technológia, anyagismeret), Kortárs szakmai környezet 
• Tervezés és gyakorlat 
• Szakmai, nyelvi készségfejlesztés (angol nyelven) 
• Munkahelyi egészség és biztonság, munkajogi alapismeretek 
• Művészeti vállalkozások működtetése 

 
Képzést vezető tanáraink 

• Hegyi Béla – tervezőgrafikus, a MOME tanára 
• Lerch Péter – tervezőgrafikus 
• Füzes Gergely – festőművész, a Monterosa Kft. művészeti vezetője 
• Pálfi György – tervezőgrafikus, a MOME tanára 
• Rófusz Ferenc – Oscar- és Kossuth-díjas animációs rendező 
• Kulinyi István – Munkácsy-díjas grafikusművész 
• Asztalos Tamás – számítógépes grafikai programoktató 
• Lelkes A. Gergely – festőművész 
• Balla Lajos – festőművész, művészettörténet tanár 
• Breznay András – festőművész 
• Kemény Péter – keramikusművész, a MOME tanára 
• Hellenbach Gabriella – textiltervező 
• Dr. Gulyás Péter – ügyvéd 
• Szalay György – grafikusművész 
• Sándor László – grafikus 

 
Grafikus OKJ vizsgára bocsátás feltétele 
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján, a szakmai vizsgára történő 
jelentkezés előfeltétele a modulzáró vizsgák eredményes letétele. A modulzáró vizsgák eredményességét a négy félév sikeres 
teljesítése adja. 
 
Vizsga díja: a vizsgadíj összege, a vizsgára vonatkozó (315/2013. (VIII. 28.) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló Korm.) 
rendelet alapján évente számítandó. 
 
A képzés díja 
A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 145 000 Ft/félév, mely összeg 
tartalmazza az elméleti, gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modulzáró vizsgát, de a komplex OKJ szakmai 
vizsga díját nem.  
 
A legközelebbi tervezett évfolyam indításának időpontja: szeptember 
 
Felvételi beszélgetés és otthoni munkák bemutatásának időpontja  
2014. szeptember 6. szombat 10 óra. 
 
A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését a szombathelyi.reka@budairajziskola.hu e-mail 
címen, telefonon (1/355-0341 - Szombathelyi Réka) vagy személyesen. 


