


A Garabonciás Középiskola egy szakképzést folytató, nem állami fenn-
tartású többcélú szakképző intézmény Budapest szívében.

Iskolánkat 1993-ban alapították, azóta folyamatosan működik. Fő kép-
zési helyszínünk a VII. kerületi Szövetség utca 35. szám alatt találha-
tó. Tanműhelyünk egy 10 perces sétával érhető el a Damjanich utca 7. 
szám alatt.

Iskolánk filozófiája, hogy a művészeti képzések a kreativitásra, az in-
novációra és a digitális technológiára épüljenek. Elsősorban azokra a 
munkaerőpiaci pozíciókra kívánunk szakembereket képezni, amelyek 
a digitális kommunikáció szerteágazó igényeit képes kielégíteni. Ezért 
arra törekszünk, hogy a nálunk tanuló diákok művészi önkifejezésüket 
úgy valósítsák meg, hogy közben maradéktalanul kielégítsék a meg-
rendelők igényeit. Tanulóinkat a megtanítandó törzsanyagon felül, 
kreatívitásukat kibontatkoztató feladatokkal szeretnénk a minél haté-
konyabb munkavégzésre ösztönözni. Fontos kiemelni, hogy azképzési 
stratégiánk alapvetően nem arra összpontosít, hogy egy-egy progra-
mot robot módjára megtanítsunk a diákoknak, hanem sokkal inkább a 
folyamatok átlátására, a technológiák megértésére helyezzük a hang-
súlyt. Hiszünk abban, hogy ha ez teljesül, akkor már nem fog gondot 
jelenteni tanulóinknak egy-egy program magas szinten való elsajátí-
tása.

Képzési repertoárunk igen széles:

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS:

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
- Művészeti grafikus

- Művészeti- és médiafotográfus
- Divatstílus- és jelmeztervező

- Mozgókép- és animációtervező
TÁNCOS

- Kortárs – modern táncos

TECHNIKUMI KÉPZÉS:
Kreatív ágazat:

- Hangtechnikus
- Nyomdaipari technikus – Nyomdaipari előkészítő

- Dekoratőr

Informatika és távközlés:
- Szoftverfejlesztő és – tesztelő technikus

Szociális ágazat:
- Szociális ápoló és gondozó

- Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS:
Művészeti tagozat

Képzéseinket nappali, esti és felnőttképzési rendszerben is meghirdet-
jük, hogy minden jelentkezőnknek tudjunk megfelelő képzést biztosí-
tani.
Iskolánk ebben az évben is megtartja a szakmaválasztás előtt állók ré-
szére az iskolai nyílt napokat. 
A Nyílt napon előzetes telefonos egyeztetés alapján tudjuk fogadni az 
érdeklődőket.

A Nyílt napok tervezett időpontjai: 13.50 és 15.20 között

Ezen alkalmon lehetőség van megismerni az iskolát és a képzéseinket, 
válaszokat kaphatnak a felmerűlő kérdéseikre, illetve a leendő tanulók 
rövid betekintést tehetnek egy–egy általunk tanított szakma világába.



A mozgókép- és animációkészítő technikus a mozgókép, videófilm, 
rajzfilm és számítógépes animáció területén végez fejlesztő, kivi-
telező és alkotó munkát. Különböző mozgóképi technikákkal (ha-
gyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával) 
készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának 
közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió munkatársa. 
Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, báb-
készítő, báb-animátor, 3D modellező és animátor, segédoperatőr, szá-
mítógépes utómunka és a vizuális trükk készítés bizonyos feladatait 
egyaránt képes önállóan vagy csapatmunkában megvalósítani, saját 
vagy hozott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalomelőállításban 
vesz részt. Megválasztja, és szakszerűen kezeli a feladataihoz kap-
csolódó számítástechnikai eszközöket, digitális kép- és hangke-
zelő programokat, valamint fotó, videó, világítás- és hangtechni-
kai, illetve képmegjelenítő eszközöket. A biztonsági előírásokat, 
valamint a szakmára vonatkozó jogi szabályozásokat ismeri és betartja.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 100 óra (80 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Mozgókép és 
animációtervező

OKJ azonosító: 5 0211 16 10

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu

Vizuális műveltsége, rajztudása, szín- és formakultúrája, tipográ-
fiai tudása, tervezési tapasztalatai birtokában önállóan, alkotó, 
kreatív tervező és kivitelező munkát végez. Önállóan és csapat-
ban külső-belső tereket díszít. Kirakatot, standot, kiállítást, vásárt, 
expot szervez, berendez. Grafikai, tipográfiai tudásával reklámfe-
lületeket alakít on- és offline. Tervezi, előállítja rendezvények, kon-
ferenciák háttér anyagait. Display-t, installációt, reklámhordozót 
tervez, készít, kézműves munkát végez. Alkalmazza marketing isme-
reteit, rendezvényt szervez, tervez, kivitelez. Projektfeladatokat ter-
vez, végez. Lépést tart a szakma vizuális és technikai fejlődésével.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 105 óra (60 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Dekoratőr
OKJ azonosító: 5 0212 16 7

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu



A művészeti fotográfus olyan alkotó, aki a fotográfia technikai és for-
manyelvi alapjait ismerve érzéseit, gondolatait, véleményét a fotográ-
fia és egyéb képrögzítésre alkalmas eszközök segítségével fejezi ki. 
Saját ötleteit önálló koncepció kialakításával, tervezői gondolkodás-
sal, kreatív hozzáállással, magas szakmai színvonalon valósítja meg. 
Változatos digitális és analóg fotótechnikai eljárásokat használ, azok-
kal kísérletezik. Igény szerint készít alkotói és alkalmazott munkákat 
az álló- és mozgóképi műfajok különböző területein. Tisztában van a 
prezentációs, installációs, archiválási lehetőségekkel és módszerekkel.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 70 óra (40 óra érettségire 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Művészeti és 
Médiafotográfus

OKJ azonosító: 4 0213 01

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu

A számítógépes grafikus egy szakma, ami a grafikusi dizájn technikák-
kal és a grafikusi művészeti iparággal foglalkozik. A grafikus dizájner 
nyomtatott-, elektronikus médiát, hirdetési felületeket publikál. 
A grafikus tervezőstúdióban, reklám- vagy médiaügynök-
ségnél, kiadónál komplex tervezési folyamatban, vezető ter-
vező mellett szerkesztési, tervezési részfeladatokat lát el. Sa-
ját vállalkozásban a megrendelővel való egyeztetés mellett 
önállóan dolgozik. A munkaadóval, megrendelővel és munka-
társaival jól kommunikál, konstruktív, együttműködő szakember. 
Logót, arculatot, reklámgrafikát, plakátot tervez. Újság, magazin, könyv 
tipográfiai tervét készíti el, címlapot, borítót tervez. Részt vesz kiadvá-
nyok előkészítésében: tördel, képanyagot dolgoz fel, digitális és szabad-
kézi illusztrációt, ábrát készít. Nyomdai előkészítést végez, a nyomdával 
egyeztet. Számítógépes programokat és eszközöket, valamint manuá-
lis technikákat alkalmaz. Vizuális kultúrával rendelkező, igényes kreatív 
szakember, aki munkája során az esztétikai és a funkcionális célokat 
egyaránt szem előtt tartja. Önálló szakmai véleményalkotásra képes.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 105 óra (80 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Művészeti grafikus
OKJ azonosító: 4 0213 01

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu



Gyakorlati jártassága van a szerteágazó hangtechnikai tevékenységi 
körökben. Jártas a klasszikus és modern zenei műfajokban, munkája 
során műszaki ismeretei segítségével hozzájárul a művészeti produk-
ciók kiteljesedéséhez az élő hangosításban, a stúdió munkákban, a 
színházi és filmes produkciókban. A szükséges alapismereteken felül 
hatékonyan alkalmazza a mikrofonozás, felvétel készítés fortélyait, 
és a digitális utómunkát, az élő produkciók hangosítás, a média-, és 
film-hang készítése során. A képzést sikeresen elvégző hangtechnikus 
hangtani, felvételtechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, mű-
fajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, hang-
technikus-etikai, angol műszaki nyelvi ismeretei birtokábantervező, 
szerkesztő, élőhangosítási tevékenységet végez. Hangtechnikai 
előkészítői, beállási munkákat, és utómunkálatokat hajt végre. El-
készíti a hangfelvételeket és megszerkeszti a hanganyagot. Együtt 
dolgozik a társ szakterületek (látvány, média, színház) képviselői-
vel. Információkat gyűjt az új produkciók hangtechnikai igényeihez.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 180 óra (80 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges. 

Hangtechnikus
OKJ azonosító: 5 0211 16 13

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes 
webes-, asztali- és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, 
tesztelni és dokumentálni. A webfejlesztési és kódolási feladatokon 
túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgoz-
va együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi 
munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használ-
ja a csoportmunkát támogató fejlesztői- és verziókezelő eszközöket. 
Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes 
kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technoló-
giák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai 
témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Szoftverfejlesztő és 
– tesztelő technikus

OKJ azonosító: 5 0613 12 03

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu



A divattervező szakember vizuális műveltsége, fejlett forma- és színér-
zéke, rajzi- festészeti-, művészet- és öltözködéstörténeti tudása birto-
kában divattervező iparművész irányításával öltözködési- és divatta-
nácsadói feladatokat lát el, előtérbe helyezve a megrendelő elvárásait, 
adottságait, alkati tulajdonságait, életkorát, egyéniségét és öltözkö-
dési stílusát. Figyelembe veszi az aktuális divatirányzatokat, funkcio-
nális és esztétikai szempontokat, valamint a gazdaságossági ténye-
zőket. Divatbemutatókon asszisztensként tevékenykedik és szakmai 
feladatokat lát el a tervező iránymutatásával, a tervek ismeretében a 
kivitelező műhelyek szakembereivel együttműködve. Öltözék kiegé-
szítőket tervez, kollekciót állít össze, részt vesz modellügynökségek, 
divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának kialakításában.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 280 óra (160 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Divatstílus- és 
jelmeztervező

OKJ azonosító: 4 0213 01

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu

A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasítá-
sainak megfelelően irányítja a nyomtatásra alkalmas kép- és szö-
vegfeldolgozás során az analóg és digitális nyomóformakészítés 
előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi an-
nak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a 
nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Részt vesz az új nyomófor-
ma készítési folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő in-
tegrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és 
segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a 
nyomóformakészítés egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak 
szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: 126 óra (120 óra érettségi 
épülő képzés esetén).
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Nyomdaipari technikus / 
nyomdaipari előkészítő

OKJ azonosító: 5 0211 16 11

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu



Országos képzési jegyzés szerinti képzést ismét indítunk kor-
társ modern tánc. Színpadi tánc és néptánc szakirányokban.
Mire leszel képes?
Hogy olyan táncos legyél aki egyetemes műveltséggel, magas fokú 
mozgás-kultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel 
rendelkezik. Aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló vagy 
kartáncosi feladatokat. Tevékenységedet a klasszikus balett, a kor-
társ- modern tánc, néptánc és a színpadi tánc területén fejted ki és 
gyakorlod. Modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társula-
toknál és színházi társulatoknál végezhetsz művészeti tevékenységet.

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség / érettségi (érettségi 
utáni képzés esetén).
Szakmai gyakorlat: összefüggő gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmasság szükséges.

Kortárs - modern táncos 
OKJ azonosító: 4 0115 09

Elérhetőségünk: 
Tel: +36 1 344 7000

E-mail: garaboncias.titkarsag@gmail.com

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, 
Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

A Nyíltnapok és klubfoglalkozások időpontjairól tájékozódjon honlapunkon: garabonciasonline.hu

Cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. 
E-mail: garabonc@enternet.hu  

Web: garabonciasonline.hu          
Telefon: +36-1-344-7000

OM szám: 102635
Felnőttképzési engedély szám: E-1263/2015

Klubfoglalkozás:
 Ingyenes bemutató órák szombatonként, ahol délelőttönként egy-
egy komplex feladaton keresztül bemutatjuk a szakmák gyakolati 
oldalát. Pontos időpontokról a weboldalunkon tájékozódhatnak.

Elérhetőség:
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