
604. Az Alkalmazott grafikai munka megnevezésű, 10612-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Információ- és anyaggyűjtést végez, terveket, vázlatokat, költségvetést készít 
Emblémákat, szimbólumokat, piktogramokat, jeleket hoz létre 
Különböző kiadványok grafikai tervét készíti el 
Hirdetések grafikai tervét készíti el 
Plakátok grafikai tervét készíti el 
Cégarculatok grafikai tervét készíti el 
Termékarculatok grafikai tervét készíti el 
Reklámkampányokhoz hoz létre grafikai tartalmakat 
Csomagolástervezői grafikai tartalmakat hoz létre 
Szakillussztrációk grafikai tervét készíti el 
Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat hoz létre 
Online megjelenésekhez hoz létre grafikai tartalmakat 
Interaktív megjelenésekhez hoz létre grafikai tartalmakat 
Mozgóképes alkalmazásokhoz készít grafikai tervet 
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő programokat alkalmaz 
Online megjelenésekhez és mozgóképes tartalmak létrehozására alkalmas programokat 
használ 
A grafikai műfajok tervezésmódszertani szabályait ismeri, munkájában alkalmazza 
A terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíti 
Prezentál, archivál, leadja a felhasználáskész grafikai anyagot 
Alkalmazott grafika szaktörténeti és szakelméleti ismereteit folyamatosan fejleszti és 
használja 
Betűtörténeti, betűelméleti, betűalkalmazási ismereteit folyamatosan fejleszti és 
használja 
Tipográfiai, kiadványszerkesztési szabályokat ismeri, munkájában alkalmazza 
Digitális technológiai, nyomtatástechnológiai, grafikai munka végzéséhez szükséges 
hardware és software ismereteit folyamatosan frissíti és használja 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

Az információgyűjtés menete, formái 
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete 
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és 
számítógépes módszerekkel 
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása 
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív 
tervek készítése 
Professzionális grafikai tervező, kép- és kiadványszerkesztő programok  
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatványtípusok, kreatív 
alkalmazások, autonóm betűképek kialakítása 
Különböző alkalmazott grafikai műfajok tervezéselméleti módszertana 
Illusztrációs technikák: rajz, festés, montázs, kollázs, fotó, applikációk 
Alkalmazott grafikai szakelmélet: színtan, fénytan, formatan, alaktan, stílusismeret, 
kompozíciós szabályok, képi és szöveges elemek kapcsolatrendszere 
Alkalmazott grafika szaktörténet, reklámtörténet önálló értelmezési módjai, az 
ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei 
Nyomtatók, szkennerek, levilágítók, digitális nyomógépek 
Képek, táblázatok, diagramok elhelyezése 
Betűismeret: betűanatómia, betűcsaládok, betűváltozatok, betűtörténet 
Reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak, alkalmazások 
A grafikai tervezés szerepe a márkaépítésben 
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmazása 
Képek és illusztrációk felhasználási teru¨letei a különböző kiadványokban 
Képek és illusztrációk alkalmazása a reklámgrafika különböző területein 
Általános nyomdaipar 



A papírgyártás technológiái, papírfajták 
Nyomdai előkészítés szabályrendszerei, gyakorlata 
Az ofszet-, a digitális-, a magas-, a sík- és a mélynyomtatás, a fólia- és 
dombornyomtatás, a szitanyomtatás, a nyomtatás utáni munkaműveletek, speciális 
nyomdai előkészítés  
Minőségi követelmények, minőségbiztosítás 

 
szakmai készségek: 

Vektorgrafikus, képfeldolgozó-, illetve kiadvány- és webszerkesztő programok ismerete 
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének megteremtése 
Tervezési gyakorlat 
Képfeldolgozási, szkennelési, nyomtatási alapismeretek 
Digitális fotográfiai alapismeretek 

 
Személyes kompetenciák: 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Megbízhatóság 
Döntésképesség 

 
Társas kompetenciák: 

Prezentációs készség 
Kompromisszumkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
 


