
	
 

Képzés: 54 211 04 Grafikus 

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás: Képző- és iparművészet 

Megszerezhető képesítés: Szakképesítés 

Iskolai vagy szakmai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén 
alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

Képzés munkarendje: esti, vagy nappali/magántanulói rendszerben 

Időtartam az esti képzésben: 1040 óra – előtanulmányoktól függően változhat 

Időtartam a nappali képzésben: 4 félév – előtanulmányoktól függően változhat 

Lehetőséget biztosítunk a máshol megtanult – bizonyítvánnyal vagy modulzáró eredménnyel 
elismert – tantárgyak beszámítására. 

Összefüggő szakmai gyakorlat: Van 

Fizetési kötelezettség: 18 000 Ft + OKJ vizsgadíj 

Az oktatás munkarendje: 

Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az OKJ vizsga megszerzésére a jogszabályok által 
megengedett lehető legrövidebb tanulmányi idő alatt. A tanulmányok időbeosztása rugalmas, 
kiscsoportos konzultációkkal megszervezve. Folyamatos vizsgalehetőség biztosítása, a tanulói 
igények maximális figyelembevétele mellett! 

Újdonságként jelenik meg képzésünkben a TÁVOKTATÁS. 

A hallgató a képzési idő egy részében otthon az online konzultáció lehetőségét igénybe véve, 
tanul, egy másik részében pedig konzultációkon vesz rész. 

Tankönyvek: A tankönyvek kikölcsönözhetők iskolánk könyvtárából, illetve a tantárgy 
jellegétől függően biztosítunk digitális tananyagot/jegyzetet.  

Életkori megkötés nincs, minden tanulni vágyót sok szeretettel várunk! 



	
Minden felmerülő kérdésére szívesen válaszolunk a 06-1-344-7000-es telefonszámon vagy a 
garabonc@enternet.hu e-mail címen! 

A Grafikus szakképesítés (54 211 04) rövid leírása:  

Manapság nem tudunk olyan területét az életnek, ahol a vizuális megjelenés nem volna 
fontos. Ennek a megjelenésnek / megjelenítésnek lesz szakavatott tudója, aki ezt a képzést 
elvégzi. A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv és lapkiadóknál vagy 
saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési 
folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és tervezési munkát végez illetve a 
megvalósításból is maximálisan kiveszi a részét. Képes önállóan vagy egy csapat részeként 
dolgozni, alkotni. Munkája nagy kreativitást és pontosságot igényel, cserében viszont képes 
elgyönyörködtetni, aki a munkáját a kezébe veszi vagy azt mondjuk digitális platformok 
valamelyikén tekinti meg. Iskolánk több mit 25 éve foglalkozik grafikusok képzésével. 
Tanulóink szerte a világban – Svájctól kezdve, Máltán át, az Egyesült Királyságig – 
helyezkedtek el, mint grafikusok és öregbítik iskolánk hírnevét. 

Iskolánk saját műhellyel rendelkezik, ahol a gyakorlati oktatás megvalósul. A gyakorlati 
oktatás során tanulóink a hagyományos és a modern digitális grafikai eljárások összességével 
is megismerkednek és elsajátítják azokat. Akár a legmodernebb 3D-s alkalmazások 
használatát is megtanulhatják, hogy később azokat a munkájuk során fel tudják használni. 

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 készítése.  Online 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. 

A Grafikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Vizsgaremek készítése 



	
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból 

Írásos szakdolgozat készítése, amelyben bemutatja a folyamatot a tervezéstől, a fejlesztésen 
keresztül a megvalósításig 

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:  
   Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök: 
   

2136 Grafikus és multimédiatervező 

Alkalmazott grafikus 
Számítógépes grafikus 
Web grafikus 
Webdesigner 
Weboldal-grafikus 

 

 


