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Képgrafikus 

2010. szeptember 01-től indult az új moduláris képzés 
Szakmaszám: 54 211 09 0010 00 02 

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 

A grafika szak egyedülálló lehetőséget kínál a művészi képsokszorosítás klasszikus 
technikáinak elsajátítására, és kreatív felhasználására. 
A jól felszerelt műhelyben (120m2) kis létszámú csoportokban (10 fő) foglalkozunk magas, 
mély és síknyomás tanításával. A tradicionális technikák alapos elsajátítása után a kreatív 
alkotómunkára ösztönözzük hallgatóinkat. A szakon a különféle grafikai technikákat 
oktatunk: 

 magasnyomás: linómetszet, műanyagmetszet, 
 mélynyomás: rézkarctechnikák, hidegtű, kollográfia, rézmetszet,  
 síknyomás: litográfia, szitanyomás (szerigráfia). 

A szakon az illusztrálás legtöbb területével foglalkozunk (irodalmi- műszaki-tankönyv –
gyermekkönyv- ismeretterjesztő).  
Természetesen a számítógépes nyomatot is bevontuk a grafikai technikák sorába, így 
teremtve összhangot az évszázados tradíciók és a jelenkor elvárásai között. A reklám, a 
kiadványszerkesztés a vizuális kommunikáció új formája, ezért nagy súlyt fektetünk ennek 
oktatására is. A két éves képzés alatt a vizuális hatáskeltés képi és szöveges elemeit 
tanulhatjátok meg. A Photoshop, Illustrator és a Corel tervezőprogramok készség szintű 
használatát oktatjuk. A tanmenet nagyban épít az egyéni kreativitásra, önálló 
alkotómunkára. Diákjaink kiváló eredménnyel szerepelnek külföldi grafikai pályázatokon is. 
A végzett hallgatók jó esélyekkel indulhatnak felvételizni a Képzőművészeti Egyetem, a 
Magyar Iparművészeti Egyetem, a Pécsi Egyetem művészeti karára, tanárképző főiskolák 
(rajz-vizuális kommunikáció) és tanítóképző főiskolák rokon szakjaira.  
Az itt megszerzett képesítés a szakirányú továbbtanulás esetén plusz felvételi pontokat 
jelent, és az Európai Unió egész területén elismert bizonyítvány (Euro Pass) is igényelhető. 



2 
 

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 (digitális grafika) 2 2 
Szakmai gyakorlat (képgrafika) 10 10 
Szakmai elmélet 5 5 
Rajzolás-festés 6 6 
Portfólió készítése 0 3 

Összesen/hét: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 
Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
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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. 


