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1. Művészeti szakképzés – nappali tagozat 
 

• A képzés 
Az érettségizett fiatalok számára szervezett kétéves, nappali tagozatos képzés célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói 
gondolkodásmódjának elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése. Az iskolában szerzett ismeretek felkészítik a 
tanulókat a különböző művészeti területek jellemző szakmai feladataira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.  
A képzés egyben komplex előképzettséget nyújt a művészeti egyetemekre jelentkezőknek. Az iskolarendszerű, magas óraszámú 
oktatás, a szakonkénti csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink tehetségüket felmérjék, képességeiket megfelelő tanári 
irányítással, intenzív formában továbbfejlesszék. Az induló szakok átlagos létszáma 9-14 fő/évfolyam, az osztály létszáma a 
három szakon együttesen: 34 fő/évfolyam. 
 

• A 2014/2015-es tanévben induló szakok  
 OKJ 54 211 04 – Grafikus 
 OKJ 54 211 06 – Ötvös, fémműves 
 OKJ 54 810 01 – Fotográfus és fotótermék-kereskedő 
 

• Tanáraink  
Magas szintű felkészültséggel, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. 
Az oktatás az Alkotás utcai iskolaépületünk műtermeiben, műhelyeiben folyik. A műhelyek korszerű felszerelését, fejlesztését 
alapvető feladatunknak tekintjük. A tanórákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a 
diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni. 
 

• Modulok és tantárgyak  
Rajz-festés-mintázás, művészetelmélet és ábrázolás, tervezés és technológia, szaktörténet, szakmai ábrázolás, művészeti 
vállalkozások működtetése, munkahelyi egészség és biztonság, kereskedelmi vállalkozási tevékenységek, grafikai alapok – 
illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fémművesség, fotográfia elmélet, gyakorlat, nyelvi készségfejlesztés. 
A szakképzés programja a 150/2012. (VII.6.) Kormányrendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján készült. A 
képzés az iskolai naptári rendhez igazodik, szeptembertől júniusig tart. (Hétfőtől péntekig, 9-17h közötti idősávban.)  
Az első és második tanév közötti összefüggő szakmai gyakorlat a különböző speciális technikák elsajátítását, illetve ötvös-fotós és 
grafikai stúdiók, reklámirodák munkájának megismerését célozza. 
 

• A képzésben való részvétel 
A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény non-profit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését 
az állami pedagógus átlagbér alapú támogatás csak részben biztosítja. (Ez a támogatás csak az első szakképzettség megszerzését 
célzó tanulmány esetén jár a 21. életévét be nem töltött tanulók után.) Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a 
Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény és a Szakképzési törvény együttesen határozzák meg. Az állami támogatás 
kiegészítéseként a képzés fenntartásához a 2014/2015-ös tanévre 195 000 Ft/félév alapítványi támogatás befizetése 
szükséges. Az iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati források bevonásával optimális oktatási feltételeket 
biztosítson. 
 

A szakképző iskolába az intézmény által kiadott JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető az 
iskolában, vagy letölthető az iskola honlapjáról: (www.budairajziskola.hu). Kérésre postán, vagy e-mailen keresztül megküldjük.  
 

• A jelentkezési határidő:   2014. május 31. 
• A jelentkezés feltétele:  érettségi végzettség 
• A felvételi vizsga időpontja: 2014. június 7. szombat, 10 órától     
 A pótfelvételi időpontja:  2014. augusztus 22. péntek 
 

 A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz, egyszerű tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés. 
A felvételi eljárás díja: 5000 Ft, amely legkésőbb a helyszínen, a felvételi vizsga előtti regisztráció alkalmával fizetendő.  
Minden jelentkezőt írásban értesítünk a felvételi vizsga pontos helyéről, idejéről és egyéb részleteiről, később az elért 
eredményéről.  
 Az oktatás iránt érdeklődőknek tájékoztatással, tanácsadással készséggel állunk rendelkezésére telefonon vagy 
személyesen. A félévi és év végi szakmai értékelések kiállítására januárban, illetve júniusban kerül sor.   
A Budai Rajziskola Alkotás utca című könyve, amely bemutatja az intézményben folyó tevékenységek teljes körét, a tanárok 
képzési koncepcióját, megtekinthető az iskola recepcióján.    
 Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de középiskolai tanulóink számára lehetőség nyílik kollégiumi elhelyezésre. 
 

 A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres vizsga alapján államilag elismert, 
emelt szintű OKJ szakképesítő bizonyítványt kapnak, és jogosultak az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltására. 
 
 
 

http://www.budairajziskola/
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2. Művészeti szakképzés – felnőttoktatási tagozat 
 

• A képzés 
Megegyezik a nappali OKJ képzésben leírtakkal: emelt szintű szakmai képzés a szakterületen dolgozni vagy tovább tanulni 

szándékozóknak. A Köznevelési törvény értelmében, a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben - középiskola esetén - 
huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.  
Az iskolarendszerű képzés, heti időbeosztásának köszönhetően lehetővé teszi, hogy a 21 éves kort betöltött, és/vagy dolgozó 
fiatalok is megszerezhessék a szakképesítést a választott művészeti ágban. Az induló évfolyam létszáma a három szakon 
együttesen: 30 fő. 
 

• A 2014/2015-es tanévben induló szakok  
 OKJ 54 211 04 – Grafikus 
 OKJ 54 211 06 – Ötvös, fémműves 
 OKJ 54 810 01 – Fotográfus és fotótermék-kereskedő 
 

• Tanáraink  
Magas szintű felkészültséggel, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. 
Az oktatás az Alkotás utcai iskolaépületünk műtermeiben, műhelyeiben folyik. A műhelyek korszerű felszerelését, fejlesztését 
alapvető feladatunknak tekintjük. A tanórákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a 
diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni.  
 

• Modulok és tantárgyak  
 Rajz-festés-mintázás, művészetelmélet és ábrázolás, tervezés és technológia, szaktörténet, szakmai ábrázolás, művészeti 
vállalkozások működtetése, munkahelyi egészség és biztonság, kereskedelmi vállalkozási tevékenységek, grafikai alapok – 
illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fémművesség, fotográfia elmélet, gyakorlat, nyelvi készségfejlesztés. 
A felnőttoktatási tagozat kötelező óraszáma a nappali tagozat óráinak 50 %-a, heti 16-17 óra.  
A szakképzés programja a 150/2012. (VII.6.) Kormányrendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján készült.  
A képzés az iskolai naptári rendhez igazodik, szeptembertől júniusig tart. (Hétfőtől péntekig; az időbeosztás a csoportlétszámtól 
függően, napközben vagy a délutáni-esti órákban.)  
A felnőttoktatásban részt vevők jogosultak diákigazolványra, de a vonatkozó jogszabályok szerint ebben a képzési formában az 
egészségügyi ellátás nem biztosított. 
Az első és második tanév közötti összefüggő szakmai gyakorlat a különböző speciális technikák elsajátítását, illetve ötvös-fotós és 
grafikai stúdiók, reklámirodák munkájának megismerését célozza. 
 

• A képzésben való részvétel 
A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény non-profit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését 
az állami pedagógus átlagbér alapú támogatás csak részben biztosítja. Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a 
Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény és a Szakképzési törvény együttesen határozzák meg. Az állami pedagógus-átlagbér 
alapú támogatás kiegészítéseként a képzés fenntartásához a 2014/2015-ös tanévre 115 000 Ft/félév (első szakképesítés 
esetén) alapítványi támogatás befizetése szükséges. Az iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati források 
bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson.  
 

A szakképző iskolába a JELENTKEZÉSI LAP beküldésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető az iskolában, vagy letölthető az 
iskola honlapjáról: (www.budairajziskola.hu). Kérésre postán, vagy e-mailen keresztül megküldjük.  
 

• A jelentkezési határidő:   2014. május 31. 
• A jelentkezés feltétele:  érettségi végzettség 
• A felvételi vizsga időpontja: 2014. június 7. szombat, 10 órától 
 A pótfelvételi időpontja:  2014. augusztus 22. péntek 
  

 A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz, egyszerű tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés. 
A felvételi eljárás díja: 5000 Ft, amely legkésőbb a helyszínen, a felvételi vizsga előtti regisztráció alkalmával fizetendő.  
Minden jelentkezőt írásban értesítünk a felvételi vizsga pontos helyéről, idejéről és egyéb részleteiről, később az elért 
eredményéről.  
 

 Az oktatás iránt érdeklődőknek tájékoztatással, tanácsadással készséggel állunk rendelkezésére telefonon vagy 
személyesen. A félévi és év végi szakmai értékelések kiállítására januárban, illetve júniusban kerül sor.   
A Budai Rajziskola Alkotás utca című könyve, amely bemutatja az intézményben folyó tevékenységek teljes körét, a tanárok 
képzési koncepcióját, megtekinthető az iskola recepcióján.    
 Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de középiskolai tanulóink számára lehetőség nyílik kollégiumi elhelyezésre. 
 

 A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres vizsga alapján államilag elismert, 
emelt szintű OKJ szakképesítő bizonyítványt kapnak, és jogosultak az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltására. 
 

http://www.budairajziskola/

