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1. A képzés szabályozásának jogi háttere: 
 
A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésről 
szóló – többször módosított - 1993. évi LXXVI. törvény, valamint az ezek végrehajtására kiadott 
rendeletek alapján (lásd. Általános vizuális alapismeretek központi tantárgyi programja és a Grafi-
kus szakképesítés központi tantárgyi programja, Bp. 1997. Művelődési és Közoktatási Minisztéri-
um) 
 
A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Személyi feltételek 
 
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló törvény 17.§(1) bek. k) pontjában meghatá-
rozott feltételekkel rendelkező pedagógus vagy a művészeti területnek megfelelő felsőfokú iskolai; 
művészeti szakközépiskolában – ha van a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű képzés – 
a 11. évfolyamtól egyetemi szintű tanári, illetve a művészeti területnek megfelelő egyetemi szintű 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el. 
2008-2009-es tanévben: 
Főállású művésztanár 11 fő 
Óraadó: 1 fő  
 
A művészeti tagozat tárgyi feltételei: 

• Számítógépes grafika szaktanterem (12 fő) – 24.sz 
• DTP szaktanterem (14 fő) – 44.sz 
• Grafika szaktanterem (12 fő) – 41.sz 
• Rajz szaktanterem (8-12 fő) – 45.sz 
• Rajz-grafika szaktanterem (12-24 fő) – fehér ház 
• Sokszorosító grafikai műhely (3-6 fő) 
• Szerigráfia műhely (3-6 fő) 

 
A szakmai tantárgyak, valamint az alkalmazott grafikus, képgrafikus és az elektronikus grafikus, 
képszerkesztő szakmai ismeretek oktatásához az alábbi eszközök állnak rendelkezésre: 

• Rajzbakok 
• Festő állványok 
• Rajztáblák 
• Rajzasztalok, székekkel 
• Tároló szekrények, rajzmappa tárolók 
• Geometriai test modellek 
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• Anatómiai gipsz modellek 
• Drapériák, használati tárgyak 
• Reflektorok 
• Paraván 
• Kiállítási paravánok, képkeretek 
• Grafikai csillagprés 
• Vákuummotoros szitagép 
• Szita levilágító doboz 
• Montírasztal 
• Tanári számítógép A/3-as szkennerrel, A/3-as nyomtatóval. Számítógépes munkaállomások 

(14 számítógép monitorral, hálózatba kötve, szélessávú internet elérési lehetőséggel, grafikai 
szoftverekkel) A/2-es DesignJet nyomtató  – (44.sz. szaktanterem) 

• Tanári számítógép TFT monitorba ágyazott digitalizáló táblával, A/4-es szkennerrel, A/4-as  
színes tintasugaras nyomtatóval, A/3-as színes lézer nyomtató – 12 zsámítógép monitorral, 
hálózatba kötve, szélessávú internet elérési lehetőséggel, grafikai szoftverekkel,  digitalizáló 
táblákkal - (24.sz szaktanterem)  

• Laptop (2 db)  
• Projektor (3 db) 
• Digitalizáló táblák (12db) 
• Digitális fényképező gépek ( 5 db) 
• Digitális kamera (1-2db) 
• Video magnó 
• Diavetítő 
• Szakkönyvek, szakfolyóiratok, segédletek 

 
A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 
 

Iskolai előképzettség: párhuzamos képzés esetén a Kt. 29.§ bekezdésben foglaltak alapján, vagy 
középiskolai végzettség. 
Egészségügyi feltételek: egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
Egyéb feltételek: szakmai alkalmassági, felvételi vizsga 

 
Érettségi utáni 1 éves képzés (mindkét szakra vonatkozik)  

A képzés szintje: középfokú képzés 
Előképzettség: képző-és iparművészeti szakközépiskolában sikeresen befejezett 12. évfolyam 
A képzés időtartama: szakmai előképzettséggel 1 év 

Érettségi utáni 2 éves képzés (mindkét szakra vonatkozik) 
A képzés szintje: középfokú képzés 
Iskolai előképzettség: középiskolai végzettség (érettségi bizonyítvány) 
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2. A KÉPZÉS CÉLJA 
 

A) OKJ 52 1811 02 GRAFIKUS (ALKALMAZOTT GRAFIKUS, KÉPGRAFIKUS) SZAK-
KÉPZÉS 

 
A kor követelményeinek megfelelő olyan középfokú művészeti szakember képzése, aki rendelkezik 
a szakma két fő szakterülete (sokszorosítható grafikai illusztráció, reklámgrafikai tervek készítése, 
illetve ezek együttes alkalmazását megkívánó termék előállításához szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel, tisztában van a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök (számítógép, fotó, 
magas-, mély-, és síknyomtató eszközök) használatával, lehetőségeivel, korlátaival. 

 
 

B) OKJ 52 1811 02 GRAFIKUS (ELEKTRONIKUS GRAFIKUS, KÉPSZERKESZTŐ) 
 

Olyan középfokú szakember képzése, aki a számítógépes kiadványszerkesztés, számítógépes ani-
máció, videofilm készítés és ezek együttes alkalmazását megkívánó interaktív multimédiás termék 
előállításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van a munkája 
végzéséhez szükséges technikai eszközök (számítógép és perifériái, digitális kamerák, bevilágító és 
hangosító rendszerek stb.) korszerű grafikai-, videovágó-, animációs- és 3D-s programok használa-
tával, lehetőségeivel, korlátaival. 

 
3. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
A tanulók ismerjék: 

• A szakma gyakorlása során előforduló tipikus feladatokat, feladatcsoportokat s azok megol-
dási technológiáit, 

• A szakma és szakterületei rövid történetét, fejlődését, irányzatait, 
• A szakma gyakorlásához kapcsolódó eszközök, gépek, berendezése, programok, anyagok 

tulajdonságait, használatukat, lehetőségeiket, korlátaikat, kapcsolatukat, 
• A szakma elméleteit, az ezekhez kapcsolódó szabványokat, szabványos jelöléseket, méret- 

és mértékrendszereket, 
• A szakma gyakorlásához szükséges jogi, etikai, gazdasági előírásokat, baleset- és munkavé-

delmi törvényeket, szabályokat. 
 
A tanulók legyenek képesek: 

• A szakma gyakorlásával kapcsolatos eszközök, gépek, berendezések, programok, anyagok 
rendeltetésük szerinti használatára, 

• A művészeti háttér- és elméleti ismeretek integrálására, alkalmazására a grafikusi feladatok 
megoldásában, 

• Munkájuk során a vonatkozó jogi, etikai, gazdasági előírások, baleset és munkavédelmi tör-
vények alkalmazására, betartására, 

• A feladat megoldásával kapcsolatban kreatív módon ötletekkel, elképzelésekkel előállni, 
azok mellett érvelni, igazukat bizonyítani, 
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• A szakmai feladatok művészi szintű, esztétikus megjelenésű tervezésére, kivitelezésére, 
• Az elkészített munka önkritikus elemzésére, minősítésére. 

 
 
4. A KÉPZÉS SRUKTÚRÁJA: 
 
Párhuzamos oktatás esetén a képzés 5 tanév (párhuzamos oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizen-
kettedik évfolyamig, a tizenharmadik szakképző évfolyam). 
Kiegészítő képzés esetén a képzés időtartama 2 tanév. 
 
A KÉPZÉS SZAKMAI TANTÁRGYAI: 
Általános vizuális alapismeretek: 

• Ábrázoló geometria 
• Betűrajz  
• Művészettörténet 
• Népművészet 
• Rajz-festés 

A felsorolt tantárgyak feladatait, követelményrendszerét a Művelődési és közoktatási Minisztérium 
által a Képző- és iparművészeti szakközépiskolák számára kiadott Központi Tantárgyi Programok 
részletesen tartalmazzák. 
 
GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANTÁRGYAI: 
 

• grafika 
• számítógépes grafika 

A tantárgyakban a szakmai elmélet aránya: 30% 
Szakmai gyakorlat aránya: 70% 
Az alkalmazott grafikus, képgrafikus illetve az elektronikus grafikus képszerkesztő szakmai elmélet 
és szakmai gyakorlat részletes feladatait és követelményrendszerét a grafikus szakképesítés közpon-
ti tantárgyi programja tartalmazza. 
 A művésztanárok a központi tantárgyi program alapján, élve a pedagógiai, szakmai önállóságuk 
adta lehetőségekkel, tanévenként és tanulócsoportonként tanmeneteket készítenek, melyek a helyi 
sajátosságokhoz is igazodnak. A tanmeneteket a művészeti szakvezető és az iskola igazgatója hagy-
ja jóvá. 
 
SZAKMAI GYAKORLAT: 
A szakmai gyakorlati tantárgyakat maximum 12 fős tanulócsoportokban kell megszervezni. 
A grafikus szakképesítésben folytatott szakmai gyakorlat elméletigényes gyakorlatnak minősül. 
A szakmai gyakorlati képzést az óratervben meghatározott időkeretben, a 9. és 10 évfolyamon az 
iskolában szervezett grafika szakmai gyakorlat egészíti ki. A 11. évfolyam illetve a kiegészítő kép-
zésben résztvevők a 13. évfolyam  elvégzése után a tanulók egy hetes nyári szakmai gyakorlaton 
vesznek részt működő szakmai vállalkozásoknál; reklámgrafikai stúdiók, fotó-, animáció-, videó 
stúdiók, nyomdai előkészítői-, és kiadványszerkesztői vállalkozások, egyéb művészeti tevékenysé-
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gek. A szakmai gyakorlat teljesítéséről az igazolásokat az iskola kérésére a vállalkozások vezetői 
állítják ki. 
   

• Gazdasági és jogi ismeretek 
 
 
 
 
 
5. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 
 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 
értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti, melyet az elektronikus naplóban is 
rögzíteni kell a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. 
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biztosítani kell a minél sza-
badabb megnyilatkozást akár szóban, akár a kész munkát illetően. 
A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban vagy írásban, a gyakorlati 
feladatokból, feladatcsoportokból pedig a határidőre beadott, kész munkák alapján történik. 
A tanult elméleti anyag egy témájáról a tanuló félévenként legalább kétszer szóban számoljon be. A 
felelet tartalmazza a kérdés átfogó ismertetését, ugyanakkor térjen ki a részletekre is. 
A központi tantárgyi programban rögzített feladatcsoportok utolsó 2-3 óráját szánjuk a feladatok 
értékelésére és az új témakör feladatainak megbeszélésére. A gyakorlati feladatok értékelése az ösz-
szes tanuló által elkészített feladat bemutatása után kezdődhet el. A tanulók is értékeljék saját tevé-
kenységüket. Ez az értékelési mód segíti az igazságos önkritika, kritika kialakulását. 
A szaktanár értékelje egyenként a bemutatott feladatokat. 
A tanulók tudását, teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, a szakképző évfolyamokon félévi értesí-
tőben, év végén az egész évi anyagot illetően a bizonyítványban kell értékelni. 
A félévi és év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Felsőbb osztályba csak 
az a tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen teljesítette. 
Az elméleti tudás írásbeli számonkérésének %-os értékelése a következő: 
86-100% jeles (5) 
71-85% jó (4) 
56-70% közepes (3) 
41-55% elégséges (2) 
0-40% elégtelen (1)                                                                                                                                              
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6. A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Párhuzamos oktatás esetén a tanuló a közismereti érettségi vizsgát a tizenkettedik évfolyam végén, 
az OKJ szakmai vizsgát a tizenharmadik évfolyam befejezése után teheti le. 
A kétéves kiegészítő képzésben résztvevők az OKJ szakmai vizsgát a tizennegyedik évfolyam befe-
jezése után tehetik le. 
 
A vizsgára bocsátás feltételei 
 
OKJ szakmai vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a szakközépiskola utolsó évfolyamát sikeresen 
elvégezte és a szakmai vizsgára jelentkezett. 
 
Gyakorlati vizsga 
 
A gyakorlati vizsga két vizsgarészből áll. 
 
1. A jelöltnek önálló vizsgamunkát kell elkészítenie szaktanári konzultáció lehetősége mellett az 
utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt. 
A) Alkalmazott grafikus, képgrafikus esetében a sokszorosítható grafikai illusztráció és az alkalma-
zott grafika területéről kijelölt témakörben, 
B) Elektronikus grafikus, képszerkesztő esetében a kiadványszerkesztés, animáció, videofilm téma-
körök közül kettőben,  
Amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal kell benyújtani. 
A választható vizsgamunka feladatokat a vizsgát szervező intézmény határozza meg az alábbiak 
szerint. 
Az alkalmazott grafikus, képgrafikus, illetve elektronikus grafikus, képszerkesztő gyakorlati vizs-
gamunka (tanári konzultációval) önállóan megtervezett és kivitelezett komplex feladat, amely terv-
vázlatokból, változatokból, a kivitelre kiválasztott megoldások esetleges írásbeli indoklásából, ha 
szükséges egyéb dokumentációjából (forgatókönyv stb.) és a végleges változat teljes kivitelezéséből 
áll. 
A feladat meghatározása a tanulmányok során nyújtott ismeretekre épül. 
 
2. Komplex rajz-festés vizsgafeladat, amelyet a vizsgát szervező intézmény határoz meg oly mó-
don, hogy abból mérhető és elbírálható legyen a jelölt felkészültsége és gyakorlati tudása. 
A vizsga időtartama: 360 perc. 
A jelölt akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája megfelelt. 
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Szóbeli vizsga 
A szóbeli vizsga tantárgyait (témaköreit) a vizsgáztatási követelmény határozza meg. A szóbeli 
vizsga feladatsorát a képzés szakmai követelményei alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Az OKJ  szakképesítés vizsgáztatási követelményei 
azonosak a szakmai követelményekben meghatározottakkal. 
 
A szóbeli vizsga tantárgyai: 

• Művészettörténet: 
Ölelje fel a művészettörténet minden fontos korszakát és területét. 

• Szakelmélet: 
A) alkalmazott grafikus, képgrafikus 

• grafikatörténet 
• alkalmazott grafikai ismeretek 
• sokszorosító grafikai ismeretek 

B) elektronikus grafikus, képszerkesztő 
• szaktörténet 
• számítógép- és videotechnikai ismeretek 

A szóbeli vizsgán a jelölt két tételt húz, az egyiket művészettörténetből, a másikat pedig szakelmé-
letből, melyet a vizsgabizottság külön-külön minősít. 
A felkészülési idő: tételenként 15-20 perc. 
 
Az OKJ szakmai vizsga értékelése: 
A szakmai gyakorlati osztályzatot a rajz-festés vizsgarész érdemjegye és a vizsgamunkára kapott 
érdemjegy átlaga adja. 
A szakmai elméleti osztályzatot a szóbeli vizsgatárgyak érdemjegyeinek átlaga adja. 
Nem kaphat szakképesítést az a jelölt, aki valamelyik vizsgarészből vagy tantárgyból elégtelen osz-
tályzatot kapott. a jelöltnek csak az eredménytelen vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell javító-
vizsgát tennie. 
 
A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei: 
A szakmai vizsga a teljes szakmai ismeretanyagot felöleli. 
Ha a jelölt már rendelkezik művészeti szakközépiskolában megszerzett érettségi képesítő, vagy az 
OKJ vizsgakövetelményeknek megfelelő szakképesítő bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható 
rajz-festés, valamint a művészettörténet tantárgyakból. 
A szakelmélet és szakgyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
 
Az OKJ szakmai vizsga szervezése: 
A vizsgabizottság elnökét, a szakma képviselőjét és a vizsgabizottság tagjait a képzőművészeti 
szakközépiskolák szakképzésére vonatkozó jogszabályok alapján kell felkérni, illetve kijelölni. 
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7. TOVÁBBTANULÁSI ÉS ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
Párhuzamos oktatás esetén a tanuló a sikeres közismereti érettségi vizsga után jelentkezhet bármely 
felsőoktatási intézménybe, illetőleg elhelyezkedhet az érettségihez kötött munkakörökben. 
Elhelyezkedési lehetőségek az OKJ szakképesítés megszerzése után: művészeti egyetemek és főis-
kolai karok, pedagógiai főiskolák, műszaki egyetemek és főiskolák, művészeti kiegészítő tevékeny-
ségként: grafikai tervezés, reklámgrafika, webdesign, illusztráció; nyomdai, előkészítés, kiadvány-
szerkesztés, fotó-, animáció-és videostúdió stb. 
 
 
 
 
 
8. A MŰVÉSZETI TAGOZAT KÜLSŐ KAPCSOLATAI,  

EGYÉB MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

• A Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola tagja a Művészeti Szakközépiskolák 
Szövetségének (MŰSZA).  

• Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn és új kapcsolatokat is épít a művészeti szakközép-
iskolákkal, felsőoktatási intézményekkel, kulturális intézményekkel. 

• Az iskola támogatja a művésztanárokat a szakmai szervezetekben, szakmai programokon, 
pályázatokon és továbbképzéseken való részvételükben. 

• Az iskola ösztönzi és szakmailag segíti a diákokat helyi, megyei, országos és nemzetközi 
képzőművészeti pályázatokon, kiállításokon, szakmai tanulmányi versenyeken való részvé-
telre. 

• A színvonalas képzőművészeti alkotásokat az iskola diákgalériájában és a weboldalunk vir-
tuális galériájában is bemutatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja Verzió: 4.0 

 

 
 

 
Művész tagozatos tanulóink óraterve (9-13. évfolyam): 

 
Párhuzamos oktatás a kilencedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig, a tizenharmadik szakkép-
ző évfolyam. 
Párhuzamos oktatás esetén a képzés időtartama 5 tanév. 
Az óraszámok az elmélet és gyakorlat arányát megtartva szervezhetők. 
Elmélet aránya: 30%. 
Gyakorlat aránya: 70%. 
A grafikus szakképzésben folytatott szakmai gyakorlat elméletigényes gyakorlatnak minősül. 
 

Heti óra: 
Évfolyam: 9. 10. 11. 12. 13. 
Szakmai tantárgyak heti 

óra 
heti 
óra 

heti 
óra 

heti 
óra 

heti 
óra 

Rajz-festés 4 4 4 4 8 
Művészettörténet 2 2 2 2 4 
Népművészet - - - - 2 
Ábrázoló geometria - 1 2 - - 
Betűrajz 2 - - - - 
Számítógépes grafika - 4 4 4 8 
Grafika 4 4 4 4 4 
Gazdasági és jogi ismeretek - - - - 2 
Konzultáció (rajz, grafika) 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Önálló feladatok (rajz, grafika) 2 2 2 2 - 
Szakmai gyakorlatra 1,5 1,5 1,5 - - 
Összesen 16 19 20 16,5 28 
Élet- és pályatervezés - - - - 1 
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Művész tagozatos tanulóink óraterve (13-14. évfolyam): 
 

Középiskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére. 
Kiegészítő képzés esetén a képzés időtartama 2 tanév. 
A kétéves képzés tananyaga tartalmában megegyezik az ötéves képzés tananyagával. 
Az óraszámok az elmélet és gyakorlat arányát megtartva szervezhetők. 
Elmélet aránya: 30%. 
Gyakorlat aránya: 70%. 
A grafikus szakképzésben folytatott szakmai gyakorlat elméletigényes gyakorlatnak minősül. 
 

Heti óra: 
Évfolyam: 13. 14. 
Szakmai tantárgyak heti 

óra 
heti 
óra 

Rajz-festés 8 8 
Művészettörténet 5 5 
Népművészet - 2 
Ábrázoló geometria 1 2 
Betűrajz 2 - 
Számítógépes grafika 8 8 
Grafika 8 8 
Gazdasági és jogi ismeretek 2 2 
Összesen 34 35 
Élet- és pályatervezés 1 1 

 
 


