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Alkalmazott grafikus 

2010. szeptember 01-től indult az új moduláris képzés 
Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 01 

Általános szakismertető 

A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika különböző 
szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes 
megoldására alkalmas. 
Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai 
korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a 
kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. 
Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását 
felhasználja. 
Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, melyek képessé teszik 
alkotói feladatok megoldására. 
Az alkalmazott és művészi grafika területén egyéni szemléletű, kifejező képi eszközök 
használatára törekszik. 
Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, 
egyetemeken. 

Szaktanáraink ajánlása 

Az alkalmazott grafika szakra olyan jelentkezőket várunk, akiket kreatív alkotó egyéniség 
jellemez, egyaránt nyitottak a hagyományos grafikai és illusztrációs kifejezőeszközök és a 
legmodernebb digitális képalkotási formák iránt. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a 
kortárs vizuális kultúra és kommunikáció legfontosabb kérdéseire, mind elméleti, mind 
gyakorlati síkon.  
A rajzi alapokra épülő modulrendszerű képzés során, a tanulók megismerik a hagyományos 
képgrafikai eljárásokat is (rézkarc, linómetszet, litográfia, szitanyomás), hogy az itt 
megszerzett tudást ötvözzék a korszerű grafikai tervezés legfontosabb technikáival, az 
előkészítéstől a kivitelezésig. 
A jól felszerelt digitális grafika műhelyben, kis csoportokban (10 fő) sajátíthatják el a 
tervezőmunka során leggyakrabban használt grafikai programokat (Adobe CS4 – Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Acrobat) Apple Machintosh és PC környezetben. Az önállóságot és 
rendszeres intenzív munkát igénylő kreatív feladatokon keresztül bemutatjuk a digitális 
képfeldolgozás ill. képmanipuláció, a grafikai tervezés, a kiadványszerkesztés, a tipográfia, a 
nyomdai előkészítés legfontosabb feladatait, amelyekből a második év végére reprezentatív 
portfolió készül.  
Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik jó eséllyel képezhetik magukat tovább 
valamelyik művészeti egyetemen (Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen, Pécsi Egyetem művészeti kara) illetve megkezdhetik önálló grafikusi 
munkájukat vagy elhelyezkedhetnek grafikai stúdiókban, folyóiratoknál, könyvkiadóknál, 
mint DTP-s munkatárs, illusztrátor vagy kreatív munkatárs.  

http://www.mke.hu/
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Képzési idő 

 Teljes képzési idő: 2 év 
 Nappali tagozaton heti 5 alkalommal,  
 napi maximum: 8 tanítási órában (az órarend beosztása szerint), 
 heti óraszám: 34 óra/hét, 
 engedélyezett hiányzás a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat júniusban (napi 6 óra) 

Az órarendet augusztus végén készítjük el és szeptemberben a beiratkozáskor ismertetjük. 

Kedvezmények 

 diákigazolvány 
 egészségbiztosítotti jogviszony 
 családi pótlék 
 pontbeszámítás szakirányú továbbtanulás esetén 
 EuroPass bizonyítvány kiegészítő 

Felvételi követelmények 

 érettségi 
 szakmai alkalmassági (felvételi vizsga) 
 egészségügyi alkalmassági (házi orvosi) 

Oktatott tantárgyak 

Tantárgy/óraszám 13. évfolyam 14. évfolyam 
Művészettörténet 3 3 
Esztétika 1 1 
Néprajz 0 2 
Betűrajz 2 0 
Ábrázoló geometria 1 0 
Gazdasági ismeretek 2 0 
Szakmai tervezés 2 2 
Szakmai gyakorlat. I. 14 0 
Szakmai elmélet. I, II 3 3 
Szakmai gyakorlat. II. 0 13 
Nyomtatás, kivitelezés 0 1 
Rajzolás-festés 6 6 
Portfólió készítése 0 3 

Összesen: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 



3 
 

Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
Pótfelvételi: 2010. augusztus 16. (hétfő) 9 óra, 2010. augusztus 23. (hétfő) 9 óra. 

További információk 

Szakképzésért felelős: Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
Ügyintézés, információ: az iskola 108-as irodájában, vagy az 52/413-326/18-as melléken. 


