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1. Az intézmény adatai: 

 

1.1. Intézmény neve: Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Korlátolt 
Felelősségű Társaság (rövid név: Magyar Rajzfilm 
Kft.) 

1.2. Székhelye (címe): 1035 Budapest, Kerék u. 80. 

1.3. Nyilvántartási szám: B/2020/004782 

1.4. Engedélyszám: E/2021/000079 

1.5. Képviseletre kijelölt személy: Magyar Rajzfilm Kft. ügyvezető 
info@clarus-tax.hu 

1.6. Kijelölt személy kapcsolattartásra:  Szakmai vezető 

 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés adatai: 

 

2.1. Szakmai képzés megnevezése: 
Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép- és 
animációtervező) 

2.2. Programkövetelmény azonosító száma: 02134004 

2.3. Ágazat megnevezése: Művészet 

2.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

0213 

2.5. 
Szakmai képzéssel megszerezhető 
szakképesítés megnevezése: 

Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgókép- és 
animációtervező) 

2.6. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

4 

2.7. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerinti szint: 

4 

2.8. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 
szint: 

4 

2.9. 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

 

2.10. 

A képzés célja: 

A művészeti ágazatban a mozgóképi, az animációtervezői, a videófilmes, a rajzfilmes és 
számítógépes animáció területen levő munkakörökre készít fel. 

2.11. 

A képzés célcsoportja: 

Mindazok, akik az érettségivel rendelkeznek és mozgókép, animációtervező, videófilm, rajzfilm és 
számítógépes animáció területén tartalomelőállításban, szakmai együttműködésben terveznek 
dolgozni. 

2.12. Képzéssel végezhető foglalkozások 

A mozgókép- és animációtervező a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció 
területén tervező, fejlesztő, kivitelező. 
Szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, játékfejlesztő, vagy utómunka stúdió 
munkatárs. 
Vizuális előkészítő és tervező, gyártástervező, animációs rajzoló, bábkészítő, báb-animátor, 3D 
modellező és animátor, segédoperatőr, számítógépes utómunka és vizuális effekt készítő. 

2.13. A képzés során megszerezhető kompetenciák 
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2.1.3.1. 

A képzésben résztvevő a beállítási rajzok elkészítésének, egy képes forgatókönyv (storyboard) 
megrajzolásának, a sík és plasztikus figuratervezésnek, egy mozdulatterv megrajzolásának, 
háttérfestő és számítógépes munkálatok elkészítésének ismeretét alkalmazva képessé válik az 
animációs stúdiók különféle területeihez kötődő munkatársi feladatainak ellátására. A képzésben 
résztvevő ismerje meg a különböző mozgóképi technikákat (hagyományos vagy digitális 2D és 3D 
animáció). 

2.1.3.2. 
A képzésben résztvevő hatékonyan alkalmazza ismereteit a média világában produkciós tervezési, 
gyártásvezetési, operatőri, világítástechnikai, hangtechnikai feladatok ellátásához. 

2.1.3.3. 
Az animációs-film készítés területén a képzésben résztvevő képessé válik a síkművészet és az időben 
lejátszódó művészeti ágak területén az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások 
rögzítésének alapján feladatok ellátására. 

2.1.3.4. 

A képzésben résztvevő az általános és szakmai jogszabályi környezet, valamint a hazai és 
nemzetközi műfajismeret alapvető és általános anyagával megismerkedve képessé válik saját 
munkájának megtervezésére és szervezésére, a változó elvárásokhoz való önálló, kreatív és 
szakszerű alkalmazkodásra. 

 

3. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

 

3.1. Iskolai végzettség: érettségi 

3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges 

3.3. Szakmai gyakorlat: nincs 

3.4. Egészségügyi alkalmasság: nincs 

3.5. Pályaalkalmassági követelmény nincs 

3.6. Előzetesen elvárt ismeretek: - 

3.7. Egyéb feltételek: Szakmai adottságok, készségek felmérése szükséges 

 

4 Tervezett képzési idő 

 

4.1. A képzés óraszáma: 920 óra 

4.2 Előzetes tudásmérés és beszámítás:  lehetséges 

 

5. A képzésben való részvétel feltételei  

 

5.1. Megengedett hiányzás mértéke: 
20% 

5.2. 
Résztvevő által aláírt jelenléti ív, vagy digitális oktatás esetén az elektronikusan 
igazolt jelenlét: 

szükséges 

5.3. Egyéb a képző által előírt feltétel: - 
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6. A képzés tananyagegységei és óraszáma  

 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése: Óraszáma: 

6.1 Művészetelmélet és ábrázolás 
210 

6.2. Tervezés és technológia 140 

6.3. Szakmai kommunikáció 62 

6.4. Mozgókép- és animációkészítés 448 

6.5. Portfólió és vizsgamunka 60 

 

6.1. Művészetelmélet és ábrázolás tananyagegység  

 

6.1.1. A képzés során megszerezhető, programkövetelmény szerinti tanulási eredmény alapú, értékelhető és mérhető 
szakmai kompetenciák 

 

Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

1.  Megismeri a 

művészettörténet 

egymást követő 

korszakainak 

társadalmi, 

történelmi, stiláris 

jellegzetességeit. 

Átlátja a társadalmi és 

gazdasági körülmények 

művészetformáló 

szerepét. Képes 

megőrizni és megújítani a 

kulturális, művészeti, 

szakmai értékeket. 

A szakmai értékek 

mentén, teljesíti a 

kitűzött szakmai célokat 

és elvárásokat. 

Önállóan 

tájékozódik, 

bővíti a 

művészettör-

téneti 

ismereteit. 

Célirányos 
keresést végez 
az interneten 

2.  Ismeri a 

művészettörténet 

szakmai 

fogalmait, a 

művészettörté-

neti korszakokat. 

A művészettörténeti 

fogalmak és a kiemelkedő 

példák ismeretében 

elemezni tudja a művek 

jellegzetességeit és a 

közönségre gyakorolt 

hatását. 

Munkavégzése során 

biztos véleményt alkot 

a technikai vagy stiláris 

kérdésekben. 

Munkáját 

képes 

önállóan 

fejleszteni, 

pontosítani, a 

felmerülő 

hiányokat 

pótolja, az 

esetleges 

stiláris 

problémákat 

korrigálja. 

Célirányos 
keresést végez 
az interneten. 

3.  Érti az egyes 

művészeti 

korszakok 

törekvéseit, 

ismeri szellemi 

értékeit, technikai 

vívmányait és 

Inspirációként vagy 

konkrét előképként képes 

tovább vinni a művészeti 

örökség alkotói 

módszereit, formai 

megoldásait. 

A munkája közben szem 

előtt tartja a 

megrendelő, vagy a 

munkaadó stiláris 

elvárásait. 

Munkája 

során képes 

önálló 

döntéseket 

hozni az 

anyagválasz-

tás, a technika 

Célirányos 
keresést végez 
az interneten. 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

jellemző 

anyaghasználatát. 

és a formai 

jegyek 

tekintetében. 

4.  Felismeri az egyes 

korszakok 

stílusjegyeit, a 

kiemelkedő 

alkotók műveit és 

a művészeti 

értékeinek 

mibenlétét. 

Eligazodik a különböző 

korok, stílusok, művészeti 

alkotások világában. Látja 

a különböző művészeti 

korszakok stiláris 

változásait, a változások 

irányait. 

A munkavégzés során 

biztosan választja meg 

a technikai vagy stiláris 

elemeket. 

Képes 

munkáját 

önállóan végig 

vinni, a 

szakmai, 

megrendelői 

visszajelzések-

ből alkotott 

felelős 

magatartással 

Célirányos 
keresést végez 
az interneten. 

5.  Eszközhasználati, 

ábrázolási 

tapasztalatait 

sokoldalúan 

felhasználja a 

tervezési 

munkájában. 

Képes manuális 

technikákkal 

megjeleníteni saját 

elképzeléseit, felvázolni 

szakmai ötleteit, terveit. 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmáért, 

minőségéért, a saját 

meghozott, vagy 

elmulasztott 

döntéseiért. 

Terveit, 

elképzeléseit 

önállóan 

rögzíti, a 

felmerülő 

korrekciókat 

pontosan 

végzi el. 

 

6.  Megfigyelés vagy 

minta után 

szabadkézi rajzot, 

tervet készít. 

Képes felismerni a kívánt 

szín- és formavilágot, 

visszaadni az ábrázolt 

téma sajátosságait, 

megtalálni a 

legalkalmasabb 

alkalmazási lehetőségeit. 

Magas szintű technikai 

kivitelre és hatékony 

vizuális 

kommunikációra 

törekszik. 

Betartja a rajzi 

kommuniká-

ció általános 

szabályait, a 

lehetőségek 

szerint egyéni 

ábrázolási 

kísérleteket 

folytat. 

 

7.  A képi, plasztikai 

gondolkodását, 

kreatív 

színhasználatát és 

ábrázolási 

készségét 

felhasználja a 

szakmai 

kivitelezési 

feladatai során. 

Ábrázolási és formálási 

tapasztalatait 

felhasználva, képes 

összetett síkbeli vagy 

plasztikus feladatok 

megoldására. 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmáért, 

minőségéért. 

Munkája 

során 

felelősséggel 

dönt az egyes 

munkafázisok 

formatech-

nikai 

megvalósítá-

sáról. 

Internetes 
forrásból 
ismereteket 
szerez. 

8.  Szakmai munkája 

során épít a fejlett 

arány- és 

stílusérzékére, 

alkalmazza 

analizáló és 

Alkotási-tervezési 

feladatai során 

hasznosítja az esztétikai 

érzékét, 

Felelősséget vállal a 

szakmai színvonal 

megőrzéséért, saját 

meghozott, vagy 

Önálló 

döntéseket 

hoz a 

kidolgozás 

arányairól, 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

szintetizáló 

képességét. 

problémafelismerő- és 

döntésképességét. 

elmulasztott 

döntéseiért. 

részletezett-

ségéről. 

 

6.1.2. Célja: 

Művészettörténet és ábrázolás alapvető ismereteinek 
elsajátításával képessé váljon a múltban létrejött alkotások 
bemutatására és korhoz, stílushoz kötve értelmezésére, elemezze 
azokat, továbbá a tárgyi-, környezeti világát ismerje meg. 
A képzésen résztvevő megismerje a képi és térbeli ábrázolás, 
rajzolás, festés, mintázás különböző fogásait és szabályait a látvány 
képi vagy plasztikai megragadásának és visszaadásának eszközeit, a 
mértani és egyéb testek, tárgyak méretezésének szabványait. 
Továbbá minta után szabadkézi rajzot, tervezetet készítsen. 

6.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális és csoportos munkaforma, szükség esetén digitális 
oktatás 
Gyakorlatnál egyéni, irányított egyéni munka, digitális oktatás 

6.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

Elméleti képzési módszerek, magyarázat, megbeszélés, önálló 
munka (tanulás) 
Gyakorlati képzés, egyéni (gyakorlati) feladatmegoldás, 
projektmódszer, digitális alkalmazások 

6.1.5. Óraszáma: 210 (93 óra elmélet+ 117 óra gyakorlat) 

6.1.6. Beszámítható óraszáma: - 

6.1.7. 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

A művészettörténet szakmai fogalmai, a művészettörténeti 
korszakai, stílusjegyek I. elmélet 24 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Az ókori Egyiptom  
Az ókori görög kultúra és művészet  
Az ókori Róma  
Ókeresztény és bizánci művészet  
Romanika  
Gótika 

2. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

A művészettörténet szakmai fogalmai, a művészettörténeti 
korszakai, stílusjegyek II. elmélet 20 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Reneszánsz művészet Észak- és Dél-Európában  
Az európai barokk művészet  
Németalföldi és spanyol barokk festészet Klasszicizmus és 
romantika 
Historizáló stílusáramlatok a 19. században 
A realizmus 

3. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma 

A művészettörténet szakmai fogalmai, a művészettörténeti 
korszakai, stílusjegyek III. elmélet 25 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus  
Szecesszió és szimbolizmus  
A 20. század első felének képzőművészeti mozgalmai Építészet a 
20. században 
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A II. világháború utáni művészeti tendenciák Európában és az 
Egyesült Államokban 
A 20. század jelentős magyar alkotói és művei 

4. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Animációs filmtörténet elmélet 24 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Animációs mozgóképtörténet  
A magyar animáció története  
A filmtörténet korszakai  
Technikatörténet 

5. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Ábrázolástehnikai alapismeretek I. gyakorlat 40 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A komponálás szabályai 
A különböző képi és plasztikus elemek felületképző lehetőségei 
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje 
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások - a 
tónusképzés lehetőségei 
A rajzolás és festés különböző technikái (figuraterv, mozdulatterv, 
karakterlap, látványterv, storyboard, színterv, layout; instrukciók, 
útmutatások értelmezése) 
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése 
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok 
felépítése, arányai, mozgásai 
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása 
Az épített külső és belső környezet megjelenítése 
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi 
technikák alkalmazása 

6. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Ábrázolástehnikai alapismeretek II. gyakorlat 40 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, 
axonometria, Monge rendszer)  
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező 
kapcsolatai 
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai 
viszonyainak térbeli ábrázolása 
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása 
Dombormű, szobor és plasztika vagy installáció készítési folyamat 
Az elkészült munkák bemutatásra való előkészítése és kiállítása 
Művészettörténeti korok, műalkotások elemzése, értelmezése 

7. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Szabadkézi gyakorlatok 37 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Szabadkézi rajzolás, festés, mintázás, térkonstrukciók kialakítása. 
 

6.1.8. 
A tananyagegység 
elsajátításának mérése, 
értékelése 

3 db témazáró, témazáróként legalább 60%-os megfelelés. A 
százalékos értékeléshez érdemjegyek hozzárendelése. 
3 db meghatározott témájú szabadkézi rajz értékelése 
érdemjegyekkel 

6.1.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

Szummatív értékelés a tanulmányi szakasz végén, amely összegzi a  
3 db témazáró és a 3 db rajz érdemjegyeit. 
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6.2.Tervezés és technológia tananyagegység 

 

6.2.1. A képzés során megszerezhető, programkövetelmény szerinti tanulási eredmény alapú, értékelhető és mérhető 

szakmai kompetenciák 

 

Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

1.  Rendelkezik 

megfelelő 

ismeretekkel és 

tapasztalatokkal 

az 

információgyűjtés 

menetéről és 

formáiról. 

Képes a tervezési- és 

alkotómunkájához a 

szükséges szakmaisággal 

forrásanyagot, 

információt gyűjteni. 

Az előkészítő munkája 

során szem előtt tartja 

a kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan 

tájékozódik a 

különböző 

szakmai 

anyagokban. 

Internetes 
keresést végez. 

2.  Tisztában van a 

tervezési 

probléma vagy 

alkotói feladat 

meghatározá-

sának módjaival, 

menetével. 

Képes a tervezési és 

alkotómunkájának 

koncepcióját kialakítani, 

végig vinni. 

A munkavégzés során 

szem előtt tartja a 

kitűzött szakmai célokat 

és elvárásokat az egyedi 

sajátosságok 

figyelembevételével. 

Önállóan 

értelmezi 

vagy önállóan 

meghatározza 

tervezési, 

alkotási 

feladatát. 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 

3.  Ismeri a tervek és 

tervdokumen-

tációk anyagainak 

elkészítési 

módjait, 

összeállításának 

manuális és 

digitális formáit. 

Képes elkészíteni saját 

elképzeléseinek vázlatait, 

előzetes terveit. 

Alkalmazza a 

hagyományos és 

számítógépes ábrázolás 

és szerkesztés 

módszereit. 

Szakmai feladatai során 

körültekintően jár el a 

feladatok 

megoldásában. 

Saját tanulási 

és 

munkatevé-

kenységében 

folyamatos 

önkontrollt 

működtet. 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 

4.  Vázlatokon, 

magyarázó, közlő 

rajzon vagy más 

tervezési 

felületeken 

következetesen 

használja a 

vizuális jelek, 

szimbólumok 

rendszerét. 

Ismeri a műszaki 

ábrázolás szabályait, az 

ahhoz szükséges rajzolási 

és szerkesztési módokat. 

Szakszerűen alkalmazza a 

hagyományos és 

számítógépes ábrázolás 

és szerkesztés 

módszereit. Tervet, 

vázlatot, makettet vagy 

3D digitális modellt 

készít. 

Tudatosan törekszik a 

digitális eszközök, 

programok 

megismerésére, a 

közölt dokumentáció 

pontosságára. 

Önállóan 

értelmez vagy 

készít műszaki 

rajzokat, 

betartja a 

műszaki 

ábrázolás 

szabályait. 

Együttmű-

ködő 

partnereit 

bevonja az 

egyeztetés 

folyamatába. 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 

5.  Megfelelő 

tapasztalatokkal 

rendelkezik a 

Feldolgozza és 

felhasználja a különböző 

stílusú alapformákat, 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmáért és a 

Felelősséget 

vállal a saját, 

illetve 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

feladatnak, a sík- 

vagy a plasztikai 

felületnek 

megfelelő 

anyagok 

megválasztására 

és kreatív 

használatára 

vonatkozóan. 

ornamentikákat, figurális 

díszítményeket. 

kivitelezés 

minőségéért, a 

részteljesítésekért és a 

saját hatáskörében 

meghozott vagy 

elmulasztott 

döntésekért. 

szakirányának 

munkájáért, 

minőségéért. 

6.  Ismeri és 

felhasználja a 

tervezéselmélet, 

szakmára 

vonatkozó 

elemeit. 

Összefüggéseiben látja a 

szakmai célokat, 

folyamatokat. 

Szem előtt tartja a 

megbízói elvárásokat és 

szakmai 

követelményeket. 

Betartja a határidőket. 

Adekvát 

szakmai 

kérdéseket 

tesz fel vagy 

vitat meg 

szakmai 

partnereivel, 

megrende-

lőivel. 

 

7.  Ismeri és 

szakszerűen 

használja a 

szakterület 

jellemző 

alapanyagait, 

segédanyagait és 

technikai 

berendezéseit. 

Átfogó szakterületi 

ismereteit felhasználja a 

tervezési- és 

alkotófolyamatokban. 

Ismeri a szakma 

műveléséhez szükséges 

kéziszerszámokat, 

segédeszközöket, 

gépeket, berendezéseket, 

azok szerepét a 

kivitelezés során. 

Szakmai 

elkötelezettséget 

tanúsít a képző- és 

iparművészeti szakma 

iránt. Jól tűri a rutin 

jellegű és ismétlődő 

feladatok kapcsán 

jelentkező monotóniát. 

Önálló 

javaslatokat 

fogalmaz 

meg. 

Megtalálja az 

anyag- és 

gyártástech-

nológiában a 

szakmai 

kapcsolódási 

pontokat, a 

felmerülő 

akadályokat 

elhárítja. 

 

 

6.2.2. Célja: 
A képzésben résztvevő részletesen ismerje meg a mozgóképi - és 
animációkészítés tervezési, előkészítés módját. Tisztában legyen a 
tervezési problémákkal, alkotás menetével. 

6.2.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális és csoportos munkaforma, szükség esetén digitális 
oktatás 
Gyakorlatnál egyéni, irányított egyéni munka, digitális oktatás 

6.2.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

Elméleti képzési módszerek, magyarázat, megbeszélés, önálló 
munka (tanulás) 
Gyakorlati képzés, egyéni (gyakorlati) feladatmegoldás, 
projektmódszer, digitális alkalmazások 

6.2.5. Óraszáma: 140 óra (70 óra elmélet, 70 óra gyakorlat) 

6.2.6. Beszámítható óraszáma: - 
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6.2.7. 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Dramaturgia elmélet 16 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Dramaturgiai alapismeretek 
Forgatókönyv értelmezése 

2. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Munkakörnyezet elmélet 8 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Munkájához kapcsolódó biztonsági előírások 
Munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályok 

3. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Projekttervezés elmélet 20 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A képzésben résztvevő alkalmazza a hagyományos és számítógépes 
ábrázolás és szerkesztés módszereit (2D,3D). 

Képes legyen saját vázlatot, tervet készíteni, információt gyűjteni. 
Ismerje meg a tervezési, alkotói folyamatokat, átfogó szakterületi 
ismeretekkel rendelkezzen.  

Ismerje meg a szakterületre jellemző anyagokat, kéziszerszámokat, 
segédeszközöket, gépeket, berendezéseket, programokat.  

Tervező gondolkodás módjai 

4. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Felvételtechnika elmélet 26 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Felvételtechnikai eszközök és karbantartása 
Számítógépes és mozgókép-megjelenítő eszközök 
Vizuális tartalomelőállítási technológiák 
Filmtrükkök, az interaktív tartalmak és a videóinstallációk 
Díszlet vagy helyszín bevilágítási technológiák  
Hangfelvételek és hangtechnikai eszközök 

5. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma 

Hardverismeret és a mozgóképkészítés szoftverei gyakorlat 20 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A mozgóképkészítés szoftverei  
Az animáció szoftverei  
3D szoftverek 
Speciális szoftverek 
Állóképfeldolgozó, vektorgrafikus, 2D és 3D animációs, 
kameravezérlő, videóeditáló, videomapping és utómunka 
programok, valósidejű effektezésre alkalmas videóbejátszó szoftver 
képalkotó, képfeldolgozó szoftvert 

6. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Az animáció szoftverei gyakorlat 30 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

2D, 3D és speciális szoftverek használatához elméleti és gyakorlati 
ismeretek:  

– 2D és 3D munkafolyamatok típusai és tervezése 
– Eszköz- és hardverismeret, üzemeltetési ismeretek 
– 2D és 3D alkalmazások típusai 
– 2D programismeret 
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– A 3D modellezés elmélete, virtuális figura- és 
mozgástervezés (2D és 3D háttér készítés, báb- és díszlet 
építés, 3D modellezés, 3D printelés, UV mappelés, 
textúrázás, shadelés) 

– Virtuális képalkotás 3D vizuális effektusok tervezése 
– Hang- és képfeldolgozás 
– Szakmatörténet 
– Interaktív és generatív képalkotási technológiák 

3D modellezés: 

– Formaismereti gyakorlatok 
– 3D álló- és mozgóképalkotás szoftveres alapjai 
– Sculpt modellezés 
– Poligon alapú modellezés 
– NURBS alapú modellezés 

7. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Komplex gyakorlat 20 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Olyan gyakorlat, ahol komplex tervezési folyamatot kell elvégezni 
Hang és kép egysége 

6.2.8. 
A tananyagegység 
elsajátításának mérése, 
értékelése: 

5 db témazáró, témazáróként legalább 60%-os megfelelés. A 
százalékos értékeléshez érdemjegyek hozzárendelése. 
2 db tervezés érdemjeggyel értékelve. 

6.2.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

Szummatív értékelés a tanulmányi szakasz végén, amely összegzi az  
5 db témazáró és a 2 db tervezési érdemjegyet. 

 

6.3.Szakmai kommunikáció tananyagegység 

 

6.3.1. A képzés során megszerezhető, programkövetelmény szerinti tanulási eredmény alapú, értékelhető és mérhető 

szakmai kompetenciák 

 

Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

1.  Tisztában van a 

prezentációs 

formák 

szerepével, 

sajátosságaival. 

Képes manuális és 

digitális eszközökkel 

portfóliót és prezentációt 

készíteni saját munkái 

vagy más szakmai 

tartalmak bemutatására. 

Elismeri a szakmai 

prezentáció kiemelt 

szerepét, tisztában van 

a vele kapcsolatos 

elvárásokkal. 

Munkáját 

önállóan 

végzi, a 

felmerülő 

akadályokat 

elhárítja. 

 

2.  Ismeri a digitális 

és manuális 

prezentáció 

eszköztárát. 

Képes az adott 

lehetőségek és elvárások 

ismeretében 

megválasztani a 

legalkalmasabb 

prezentációs formákat. 

Felelősséget vállal az 

elkészített szakmai 

anyag tartalmáért, 

eredetiségéért és 

formájáért. 

Munkáját 

önállóan 

végzi, a 

felmerülő 

tartalmi vagy 

technikai 

problémákat 

megoldja. 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

3.  Tisztában van a 

prezentáció 

formai 

követelményeivel, 

a kép-szöveg 

arány helyes 

megválasztásának 

szerepével, 

hatásával. 

Képes átlátni a 

prezentáció 

megjelenítésével 

kapcsolatos szakmai-

grafikai elvárásokat, 

kritikusan szemlélni a 

létrehozott szakmai 

anyag tartalmát-formáját. 

A munkája során szem 

előtt tartja a kitűzött 

szakmai célokat és 

elvárásokat. 

Munkáját 

önállóan 

végzi, 

esetenként 

szakmai 

segítséget kér 

a prezentáció 

nyomtatott 

formájának 

előkészíté-

séhez. 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 

4.  Ismeri a 

prezentáció 

létrehozására 

alkalmas 

számítógépes 

programok 

használatát. 

Képes az adott feladatnak 

és technikai 

körülményeknek 

leginkább megfelelő 

számítógépes programot 

használni. 

A számítógépes 

programhasználat 

során betartja az 

adatvédelmi és 

adatbiztonsági 

szabályokat. 

Munkáját 

önállóan 

végzi, a 

felmerülő 

technikai 

akadályok 

elhárításához 

informatikus 

segítségét 

veszi igénybe. 

Internetes 
keresést végez 

5.  Tisztában van a 

képi 

dokumentáció 

formáival az 

archiválás 

alapvető 

szabályaival. 

Képes a szakmai 

munkáinak anyagát 

rendezett, rendszerezett 

formában összeállítani. 

Betartja a képi 

dokumentáció szakmai 

szabályait, felelősséget 

vállal az elvégzett 

munka tartalmáért és 

formájáért. 

Munkáját 

képes 

önállóan 

elvégezni, a 

felmerülő 

kérdésekről 

önállóan 

dönteni. 

Internetes 
keresést végez. 

6.  Rendelkezik a 

szükséges 

tapasztalatokkal a 

szkennelés – 

reprófotózás 

terén. 

Képes a szakmai 

anyagának képi 

dokumentációját 

elkészíteni. 

A munkavégzése során 

szem előtt tartja a 

kitűzött célokat és 

elvárásokat. 

Önállóan 

képes 

munkáját 

végezni, a 

felmerülő 

technikai 

problémákat 

megoldja. 

 

7.  Ismeri a szakmai 

bemutatók 

tartalmi elemeit, 

elvárt anyanyelvi 

és idegennyelvi 

követelményeit. 

Szakszerű és nyelvileg 

helyes bemutató anyagot 

állít össze magyar és 

idegen nyelven. 

Betartja a határidőket. 

Kitartás jellemzi a 

feladatok 

megoldásában. Jól tűri 

a rutin jellegű, 

ismétlődő feladatok 

monotóniáját. 

Prezentációs 

feladatait 

idegen nyelvi 

környezetben 

önállóan vagy 

szakmai 

irányítás 

mellett, 

Digitális 
módszerekkel 
dolgozik. 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

együttműkö-

déssel végzi. 

8.  Ismeri a 

prezentáció 

írásbeli és verbális 

előadásmódjának 

szabályait. 

Képes szakmai 

önéletrajzát és 

motivációs levelét 

elkészíteni, szakmai 

eseményeken előadást, 

bemutatót tartani. 

Betartja az írott és 

íratlan szakmai, etikai 

szabályokat, felelőssé- 

get vállal az elhangzott 

szóbeli vagy leírt 

információkért. 

Önállóan vagy 

szakmai 

partnerekkel 

együtt 

pályázatokon 

indul. 

 

9.  Ismeri a szakmai 

kommunikáció 

alaphelyzeteit. 

Képes anyanyelvi és 

idegennyelvi 

környezetben 

állásinterjún, szakmai 

megbeszélésen 

partnerként részt venni, 

aktívan közreműködni. 

Fontosnak érzi a 

szakmai kapcsolatok 

kiépítését és 

fenntartását. 

Prezentációs 

feladatait 

idegen nyelvi 

környezetben 

önállóan vagy 

szakmai 

irányítás 

mellett, 

együttműkö-

déssel végzi. 

 

 

6.3.2. Célja: 

A képzésben résztvevő ismerje meg és el tudja készíteni a 
mozgóképgyártó és animációkészítő szakterülethez szükséges 
kommunikációs folyamatokat, a manuális és digitális prezentációs 
formákat. 

6.3.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális és csoportos munkaforma, szükség esetén digitális 
oktatás 
Gyakorlatnál egyéni, irányított egyéni munka, digitális oktatás 

6.3.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

Elméleti képzési módszerek, magyarázat, megbeszélés, önálló 
munka (tanulás) 
Gyakorlati képzés, egyéni (gyakorlati) feladatmegoldás, 
projektmódszer, digitális alkalmazások 

6.3.5. Óraszáma: 62 óra (24 óra elmélet, 38 óra gyakorlat) 

6.3.6. Beszámítható óraszáma: - 

6.3.7. 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Kommunikációs ismeretek elmélet 6 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Intraperszonális, interperszonális, csoport- és tömegkommunikáció 
Verbális, nem verbális és metakommunikáció 
A közlő szándéka szerint szándékos és nem szándékos 
kommunikáció 
Kognitív és affektív-emocionális kommunikáció 
Praktikus, irányító és szórakoztató kommunikáció 

2. 
Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Vizuális kommunikáció alapelemei elmélet 6 óra. 
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Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Jel, információ, kommunikáció 
A vizuális kommunikáció megjelenései 
A látvány dimenziói 
A vizuális kommunikáció néhány biológiai vonatkozása 
Ember alkotta vizuális jelek és az írás 
Technika és vizualitás 

3. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Prezentáció követelményei elmélet 6 óra .  

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Manuális és digitális prezentáció 
Prezentáció formai követelményei 
Reprófotózási ismeretek 

4. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma 

 Önéletrajz, motivációs levél, bemutató készítése elmélet 6 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése magyar 
nyelven  
Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai magyar 
és idegen nyelven 
Szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése 
Egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései és válaszai 

5. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Prezentációkészités gyakorlat 10 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Prezentáció manuális ismeretek 
Prezentáció digitális ismeretek (számítógépes programok ismerete) 
Szakmai anyag képi dokumentáció elkészítése 

Gyártás-előkészítő anyagok rendszerezése, prezentációra, 

nyomtatásra előkészítése  

6. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Kommunikáció összeállítása a mozgókép szakmára gyakorlat 6 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Közvetlenül a mozgókép szakmára vonatkozó gyakran használt 
szavak, szókapcsolatok 

7. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Munkakörhöz bemutató készítés gyakorlat 10 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Bemutatókészítés 
A munkakör alapkifejezései 
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven 
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 
megértése, és azokra való reagálás értelmező, összetett 
mondatokban. 

8. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Portfólió készítése gyakorlat 12 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Szakmai portfóliót folyamatosan bővíteni, fejleszteni 
 

6.3.8. 
A tananyagegység 
elsajátításának mérése, 
értékelése: 

3 db témazáró, témazáróként legalább 60%-os megfelelés. A 
százalékos értékeléshez érdemjegyek hozzárendelése. 
3 db tervezés érdemjeggyel értékelve. 
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6.3.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

Szummatív értékelés a tanulmányi szakasz végén, amely összegzi a  
3 db témazáró és a 3 db tervezési érdemjegyet. 

 

6.4.Mozgókép- és animációkészítés tananyagegység 

 

6.4.1. A képzés során megszerezhető, programkövetelmény szerinti tanulási eredmény alapú, értékelhető és mérhető 

szakmai kompetenciák 

 

Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

1.  Részletesen 

ismeri a 

mozgóképi 

vizuális 

kommunikáció 

alapelemeit. 

Munkája során ismereteit 

felhasználva alkalmazza a 

mozgóképi vizuális 

kommunikáció 

alapelemeit. 

Együttműködésre 

törekszik a mozgóképi 

tartalomelőállítás 

különféle részterületein 

tevékenykedő más 

szakmák és művészeti 

ágak képviselőivel. 

Önállóan és 

csoportmun-

kában is 

hatékonyan 

végzi 

feladatait, 

alkalmazkodik 

az 

elvárásokhoz, 

felelősséget 

vállal a saját 

és a közös 

munka 

szakmai 

minőségéért. 

 

2.  Rendszer-szerűen 

átlátja a projekt 

részfeladatait és a 

létrehozásukhoz 

szükséges 

tevékenységeket, 

erőforrásigé-

nyeket. 

Mozgóképi 

tartalomelőállítási 

munkafolyamatot tervez, 

ütemtervet és 

költségkalkulációt készít. 

Törekszik a határidők és 

a költségkeretek 

betartására. 

A kivitelezés 

céljának, 

formájának és 

kereteinek 

meghatáro-

zása során 

önállóan 

képes felelős 

döntést hozni. 

 

3.  Összefüggésében 

ismeri a 

mozgókép- és 

animációkészítés 

tervezési, 

előkészítő, 

szervezési és 

kivitelezési 

feladatait. 

Mozgókép- és 

animációtervezési, 

előkészítő, szervezési és 

kivitelezési feladatokat 

végez, stábot irányít, 

felvételvezetési, rendezői 

feladatokat lát el. 

Törekszik a színvonalas 

munkavégzésre. 

Nagyobb 

léptékű 

produkciók 

esetén 

feladatát 

képes 

instrukciók 

alapján, az 

elvárásokhoz 

igazodva 

elvégezni. 

Önellenőrzést 

végez, hibáit 

önállóan 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

felismeri és 

korrigálja. 

4.  Behatóan ismeri 

az animációs 

technikai 

megoldásokat, a 

létrehozott (pl. 

rajzolt, 

modellezett, 

generált) látvány 

lehetőségeit, 

tulajdonságait, 

átfogó 

művészetelméleti 

és ábrázolási 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Mozgóképi tartalmat hoz 

létre animációs 

technikákkal, általános és 

speciális 

videótechnikákkal. 

Nyitott szakmája 

elméleti alapjainak, 

eszközeinek, 

módszereinek és új 

eredményeinek 

megismerésére, az új 

szakmai 

tapasztalatokra. 

Kisebb 

léptékű 

produkciók 

komplex 

mozgókép-

készítési 

feladatait 

képes 

önállóan 

megoldani, 

vagy a 

folyamatot 

irányítani. 

Digitális 
eszközöket 
használ. 

5.  Alkalmazói 

szinten ismeri a 

videótechnikai 

megoldásokat, a 

leképezett, 

rögzített látvány 

lehetőségeit, 

tulajdonságait, 

átfogó 

színelméleti, 

művészetelméleti 

és ábrázolási 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Művészetelméleti és 

ábrázolási ismereteit 

felhasználva 

látványtervezést végez. 

Figyelemmel kíséri a 

vizuális és technikai 

környezet változásait, 

azokkal igyekszik lépést 

tartani. 

Saját vizuális 

elképzeléseit, 

látásmódját 

képviseli, 

önálló 

javaslatokat 

fogalmaz 

meg. 

Digitális 
eszközöket 
használ. 

6.  Alkalmazói 

szinten ismer 

felvételvezérlésre, 

rajzanimációra, 

videófeldolgo-

zásra, 

utómunkára, 

filmtrükkök 

létrehozására és 

mozgóképi 

tartalom 

megjelenítésére 

alkalmas 

szoftvereket 

Alkalmazói szinten 

használ 

felvételvezérlésre, 

rajzanimációra, 

videófeldolgozásra, 

utómunkára, filmtrükkök 

létrehozására alkalmas, 

valamint valósidejű 

effektek megjelenítésére 

alkalmas videóbejátszó 

szoftvereket. 

Kitartóan, a részletekre 

is nagy figyelmet 

fordítva, precíz, 

minőségorientált 

munkát végez. 

Önállóan és 

másokkal 

együttmű-

ködve is 

képes 

szoftveres 

környezetben 

mozgóképi 

tartalom-

előállító 

feladatok 

elvégzésére. 

Digitális 
eszközöket 
használ. 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

7.  Alkalmazói 

szinten ismeri a 

felvételtechnikai, 

számítógépes és 

mozgókép-

megjelenítő 

eszközöket, azok 

működését és 

karbantartásuk 

módját. 

Felvételtechnikai, 

számítógépes és 

mozgóképmegjelenítő 

eszközöket használ, 

azokat felhasználói 

szinten karbantartja. 

A munkájához 

szükséges eszközöket, 

körültekintően, 

rendeltetésszerűen 

használja. 

Instrukciók 

alapján és 

önállóan is 

képes a 

munkájához 

szükséges 

eszközök 

szakszerű 

üzemelteté-

sére, 

felhasználói 

szintű 

karbantartá-

sára. 

Digitális 
eszközöket 
használ. 

8.  Alkalmazói 

szinten ismeri a 

biztonságos 

archiválási 

stratégiákat, a 

prezentációs 

megoldásokat, és 

a publikálási 

lehetőségeket. 

Szakmai tevékenységét 

dokumentálja, anyagait 

rendszerezi, biztonsági 

másolatokat készít, 

elkészült munkáit 

prezentálja, publikálja és 

archiválja. 

Munkáját 

körültekintően, 

felelősségteljesen végzi, 

ügyel a biztonságos 

adattárolásra. 

Önállóan 

képes 

munkaanya-

gait ismert 

szabályok 

alapján 

rendszerezni 

és archiválni. 

 

9.  Az animációtörté-

netet, a 

filmtörténetet és 

a szakma 

technikatörté-

netét átfogóan 

ismeri. 

Animáció- és 

filmtörténeti 

alkotásokról, korokról, 

stílusokról, a szakma 

technikatörténetének 

fejlődéséről, valamint 

saját munkájáról szóban 

és írásban is érthetően, 

színvonalasan 

kommunikál. 

Értékként tekint a 

filmtörténeti 

ismeretekre, érdeklődik 

a kortárs alkotók 

munkái iránt, 

figyelemmel kíséri a 

szakmai trendek 

alakulását. 

Döntéseit a 

szakterület 

etikai, a 

szakma 

alapvető jogi, 

szerzői jogi 

szabályainak 

figyelembe-

vételével 

hozza meg, és 

felelősséget 

vállal azokért. 

Internetes 
információkat 
gyűjt. 

10.  Ismeri a speciális 

mozgóképtech-

nikák 

tervezésének és 

kivitelezésének 

lehetőségeit, 

módszereit, a 

létrehozásukra 

alkalmas 

szoftverek 

működését. 

Speciális 

mozgóképtechnikai 

megoldásokkal 

különleges látványt hoz 

létre. 

A munkavégzés során 

körültekintően választja 

ki a megfelelő technikai 

eljárásokat. 

Munkáját 

önállóan 

végzi, a 

felmerülő 

technikai 

problémákat 

önállóan 

elemzi, 

önállóan vagy 

instrukciók 

Digitális 
eszközöket 
használ. 
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Sorszám Tudás Képesség Felelősség Autonómia Szakmához 
kötődő 
digitális 
kompetenciák 

alapján 

megoldja. 

11.  Ismeri a 

munkájához 

kapcsolódó 

szerzői, 

felhasználási és 

személyiségi jogi 

előírásokat, 

valamint az 

adatvédelmi, 

média- és 

licencjogi 

szabályozásokat. 

Tervezési- és kivitelezési 

munkájához szakmai 

forrásanyagot, 

információt gyűjt, átfogó 

szakmatörténeti 

ismereteit felhasználja és 

beépíti a tervezési- és 

kivitelezési 

folyamatokban. 

Felelősséget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmáért, 

minőségéért. 

Betartja és 

betartatja a 

munkájához 

kapcsolódó 

szerzői, 

felhasználási 

és 

személyiségi 

jogi 

előírásokat, 

valamint az 

adatvédelmi, 

média- és 

licencjogi 

szabályozá-

sokat. 

 

12.  Ismeri a szakma 

magyar és angol 

nyelvű 

terminológiáját. 

A szakmai 

terminológiának 

megfelelően kommunikál 

magyarul, használja az 

angol szakmai 

kifejezéseket. 

Írott és szóbeli szakmai 

kommunikációjában 

igényesen használja a 

magyar nyelvet, angol 

nyelvű szakmai 

szókincsét tudatosan 

fejleszti. 

Prezentációs 

feladatait 

idegen nyelvi 

környezetben 

önállóan vagy 

szakmai 

irányítás 

mellett, 

együttműkö-

déssel végzi. 

 

13.  Ismeri a 

munkájához 

kapcsolódó 

biztonsági 

előírásokat 

(munka-, tűz- , 

baleset-, 

környezet és 

egészségvédelmi 

szabályok). 

Munkája során 

alkalmazza a munkájához 

kapcsolódó biztonsági 

előírásokat (munka-, tűz-, 

baleset-, környezet és 

egészségvédelmi 

szabályok). 

Magára és 

munkakörnyezetére 

nézve kötelező 

érvényűnek tartja a 

biztonsági előírásokat 

(munka-, tűz-, baleset-, 

környezet és 

egészségvédelmi 

szabályok). 

Betartja és 

betartatja a 

munkájához 

kapcsolódó 

biztonsági 

előírásokat 

(munka-, tűz-, 

baleset-, 

környezet és 

egészségvédel

mi szabályok). 
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6.4.2. Célja: 

A képzésben résztvevő részletes ismereteket szerezzen az alapvető 
mozgókép- és animációkészítés tervezési, előkészítési, szervezési, 
kivitelezési feladatokról, technikákról a munkafolyamatok 
tervezésétől a kész munkáig. Képes legyen felvételvezetői 
feladatokat ellátni és stábot irányítani. 

 

6.4.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális és csoportos munkaforma, szükség esetén digitális 
oktatás 
Gyakorlatnál egyéni, irányított egyéni munka, digitális oktatás 

6.4.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

Elméleti képzési módszerek, magyarázat, megbeszélés, önálló 
munka (tanulás) 
Gyakorlati képzés, egyéni (gyakorlati) feladatmegoldás, 
projektmódszer, digitális alkalmazások 

6.4.5. Óraszáma: 448 óra (elmélet 193 óra, gyakorlat 255 óra) 

6.4.6. Beszámítható óraszáma: - 

6.4.7. 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Szaktörténet elmélet 20 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Animációs mozgóképtörténet  
A magyar animáció története  
A filmtörténet korszakai  
Technikatörténet 

2. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Dramaturgiai ismeretek elmélet 40 óra. 
 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Forgatókönyv értelmezése  
Technikai forgatókönyv készítése 
Strukturálás 
Kibontakozás lépései 
Formai elemek és a színek használata 
Karakterek 
Vizuális stílusjegyek  
Animációs technika  
Hangsáv (zörejezés, filmzene, szöveg) 
Jelenet, beállítás, plánok, kameramozgás, nézőpont, filmtér és 
filmidő, szinopszis, treatment, forgatókönyv 

3. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Animáció elmélet 40 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Animációs műfajismeret 
Animáció stúdió felépítése, működése 
Animációs hardver- és szoftverismeret 
Animáció-elmélet és tervezés 
 

4. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Mozgókép elmélet 40 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Álló- és mozgóképrögzítés 
Hang- és képszinkron 
Interaktív és generatív képalkotási technológiák 
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Speciális és vizuális effektusok tervezése 
Mozgóképi formanyelv és műfajismeret  
Világítástechnika 
Hangrögzítés 
Mozgóképi hardver- és szoftverismeret 
Vizuális kommunikáció 

5. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Produkciós tervezés és gyártás elmélet 40 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Munkák rendszerezése, prezentálása, archiválása 
Előkészítési, produkciós tervezési és gyártásvezetési ismeretek 
Speciális és vizuális effektusok tervezése 
Speciális képalkotási technológiák 
Szerzői, személyiségi jogi ismeretek 
Filmtrükk, utómunka, effektek alkalmazása 

6. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Munkakörnyezet elmélet 13 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi ismeretek 
 

7. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Mozgókép- és animációkészítő gyakorlat 50 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Animációs ábrázolás 

Báb, stop motion számítógépes animáció 

Animációs tervezés és kivitelezés 

Animációs szoftverismeret 

Mozgókép kivitelezés, kamerakezelési, világítási, hangrögzítési 
gyakorlatok 

Vágás és utómunka, filmtrükkök 

8. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Operatőri gyakorlatok 30 óra. 

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Fények és árnyak (tűz, víz, levegő, föld) 

Álló -és mozgóképek rögzítése 

Hangrögzítési gyakorlatok 

9. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Mozgóképtervezés 50 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Projektfejlesztés 
- stábszervezés, munkaállomás/munkakörnyezet 

kialakítása 
-  kommunikáció  
- ellenőrzés, korrektúra, ütemterv, irányítás 

Karakter- és látványtervezés 
- karaktertervezés, karakterlapok  
- mozdulattervek, háttértervek, látványtervezés 

Hang, felirat, effekt 

10. 
Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Mozgókép kivitelezés 75 óra. 
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Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Mozgókép kivitelezés 
- kamerakezelési, világítási, hangrögzítési gyakorlatok 

Idősűrítés és tárgyanimáció 
- timelapse és pixilláció, tárgyanimáció és papírkivágás 

Bábanimáció 
- bábtechnikai ismeretek, báb mintázás, felépítés és 

mozgatás, díszletépítés, alapmozgások, mozgás tervező-
ellenőrző program használata 

Rajzanimáció 

- alapmozgások (hullámmozgások, labdapattogás, 
gyorsulás-lassulás, elnyúlás-zsugorodás), morf, effektek, 
járás, mimika, szájszinkron, összetett mozgások, jelenetek 

 
Általános és speciális videotechnika 
Látványtervezés 
Videóbejátszó szoftverek 
Interaktív és generatív technikák, játéktervezés, játékfejlesztés, 
programozott animációk, Glitch, Processing, P5js, SVG, SVG 
animation, Canvas animation, CSS animation, Sprite, HTML5 game 
engine, MLT Multimedia Framework 
Stábot irányít, felvételt vezet, rendezői feladatokat lát el. 

11. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Speciális és vizuális effektek 50 óra. 

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

Speciális mozgóképtechnikai megoldásokkal különleges látványt 
hoz létre 
Vegyestechnika gyakorlatok videófelvételek és animációk együttes 
alkalmazására 
Videóinstalláció, vetített kép mappelése térbeli objektumokra, 
díszlet és épületvetítés. 
VR technika, immerzív képformátumok (panoráma, dóm, 
equirectangular) leképezési, vagy létrehozási lehetőségei és azok 
megjelenítése 

6.4.8. 
A tananyagegység 
elsajátításának mérése, 
értékelése: 

5 db témazáró, témazáróként legalább 60%-os megfelelés. A 
százalékos értékeléshez érdemjegyek hozzárendelése. 
3 db tervezés és 3 db kivitelezés érdemjeggyel értékelve. 

6.4.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

Szummatív értékelés a tanulmányi szakasz végén, amely összegzi az  
5 db témazáró, a 3 db tervezés és a 3 db kivitelezés érdemjegyeket. 
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6.5. Portfólió és vizsgamunka tananyagegység 

 

6.5.1. Célja: 

A képzésben résztvevő valós, összetett szakmai célt szimuláló 
tartalomelőállítási kivitelező műveleteket végezzen a tervezéstől a 
kész alkotásig és így elkészítse a vizsgára a képzés alatti portfólióját 
és a vizsgamunkát. 

6.5.2. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Gyakorlatnál egyéni, irányított egyéni munka, digitális oktatás 

6.5.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A többi tananyagegység haladásánál közbe iktatva is zajlik. 
Gyakorlati képzés, egyéni (gyakorlati) feladatmegoldás, 
projektmódszer, digitális alkalmazások 

6.5.4. Óraszáma: 60 óra 

6.5.5. Beszámítható óraszáma: - 

6.5.6. 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Portfólió elkészítése 25 óra. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A képzési időben végig vitt szakmai gyakorlati tevékenység 
bemutatása a képekkel és rövid szövegekkel megszerkesztett 
portfólió prezentációjával. 
Rajzi, plasztikai előtanulmányokat (minimum 6 db különböző 
munka), kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen 
minimum 15 oldalas összeállítás digitális prezentáció formájában.  
A prezentáció kötelező tartalmi eleme a szakmai munkákat 
keresztmetszetszerűen reprezentáló rövid showreel (szabványos, 
általánosan elterjedt videóformátumban, terjedelme minimum 2 
perc, maximum 4 perc). 
A showreel-ben a tanulmányok során készített gyakorlatok 
részleteit kell bemutatnia: 

– animációs gyakorlatok (pl. 2D és 3D animációs 

gyakorlatok, karakteranimáció, bábanimáció, animációs 

jelenet részletek) 

– videós gyakorlatok (pl. operatőri gyakorlatok, 

filmrészletek) 

– egyéb típusú mozgóképi tartalmak (pl. vegyestechnika, 

filmtrükk, interaktív munka, vagy videóinstalláció) 

2. 

Megtanítandó és elsajátítandó 
témakör megnevezése, 
(óra)száma: 

Mozgókép- és animációtervező vizsgamunka bemutatása, 
koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak 
bemutatása 35 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése, (óra)száma és 
tartalmi elemei: 

A vizsgamunka témalistáját a képző intézmény állítja össze, 
amelyből a vizsgázó kb a képzési idő felénél választ 
A vizsgamunka feladata a mozgókép- és animációkészítés szakmai 
területéről vett, teljeskörű mozgóképi tartalomfejlesztést és 
kivitelezést igénylő összetett gyártási folyamat nyilvános 
bemutatásra alkalmas végtermékének elkészítése, amelynek 
alapján mérhetők a vizsgázó szakmai kompetenciái.  
A tervezés és kivitelezés a képző intézmény által kontrollált 
körülmények között zajlik.  
A képző intézmény által összeállított vizsgamunka témákat úgy kell 
meghatározni, hogy műfajtól és technológiától függetlenül minden 
téma lefedje az alábbi, általános szakmai kritériumokat:  



Képző- és iparművészeti munkatárs     Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda  

(Mozgókép- és animációtervező) képzési program   Korlátolt Felelősségű Társaság 

24 

Szakértői szignó 

- tervezett gyártási folyamatban megvalósuló  

- digitális mozgókép megjelenítési technológiával 

bemutatható  

- időben zajló vizuális kommunikáció - animált és/vagy 

rögzített képet tartalmazó  

- digitálisan előállított tartalom  

A témalistának a vizsgázók számára lehetőséget kell biztosítania az 
alábbi technikai megoldások valamelyikének alkalmazására: 

- animációsfilm, vagy a technikák vegyes alkalmazása  

- videófilm  

- videóinstalláció  

- interaktív alkotás  

Ezeken felül itt fel nem sorolt, egyéb új, vagy kísérleti technika is 
felvehető a témalistára, amennyiben megfelel az általános szakmai 
kritériumoknak.  
A választott téma alapján a vizsgázó által tervezett projektnek 
műfaji korlátozása nincs. A végtermék lehet szerzői, vagy 
alkalmazott alkotás. Elvárt a társadalmi normáknak megfelelő 
tartalom, az alkotás nem lehet uszító, kirekesztő, sértő, obszcén, 
politikailag aktualizált témájú.  
A Mozgókép- és animációtervező vizsgamunka tartalmi és 

terjedelmi követelményei technikák szerint 

A tervezési, kivitelezési folyamat prezentációjában megemlítendő, 
illetve a werkfilmben bemutatható részfeladatok. 
Animációs film, vagy a technikák vegyes alkalmazása 
Képes forgatókönyv, látvány- és karaktertervek, illetve kivitelezési 
technikától függően hátterek, bábok, vagy 3D környezetek 
elkészítése, valamint animátori feladatok, hangosítás, vágás, 
kompozitálás. Legalább 3 perc legfeljebb 10 perc. 
Videófilm 
Forgatókönyvírás, gyártásszervezés, forgatás, hangosítás, vágás, 
utómunka. Nem fikciós műfaj esetén (pl.:  portréfilm, 
dokumentumfilm) a forgatást előkészítő kutatómunka. Legalább 4 
perc legfeljebb 10 perc. 
Interaktív alkotás 
Az elvégzendő részfeladatokat a vizsgázóval konzultálva a 
képzőintézmény határozza meg. Rövid (kb. 3 perc terjedelmű), a 
működést bemutató, összefoglaló videó, valamint legalább egy 
jelenet/helyszín/pálya interaktív formában, működés közben 
bemutató változata. 
Videóinstalláció 
Az elvégzendő részfeladatokat a vizsgázóval konzultálva a 
képzőintézmény határozza meg. 
Az alkotást a vizsga helyszínén, térbeli kiterjedésében kell 
bemutatni. Nagy léptékű installáció esetén (pl.: épületvetítés) 
makett is használható az alkotás térbeli elrendezésének 
szemléltetésére. Terjedelem: 2K felbontásig legalább 4 perc, 4K 
vagy nagyobb felbontás esetén legalább 3 perc. A meghatározott 
minimális terjedelemtől műszakilag indokolható esetben, a képző 
intézmény jóváhagyásával legfeljebb 50%-os arányban lehet 
eltérni. 
Egyéb fel nem sorolt technika esetén  
Az elvégzendő részfeladatokat a vizsgázóval konzultálva a 
képzőintézmény határozza meg.  
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A többi technika esetén elvárt munkaigénnyel arányos alkotás 
létrehozása a cél. Ez a kategória csak akkor választható, ha a 
projekt egyértelműen nem sorolható be a többi technika 
valamelyikébe. Terjedelem: 2K felbontásig legalább 4 perc, 4K vagy 
nagyobb felbontás esetén legalább 3 perc. A meghatározott 
minimális terjedelemtől műszakilag indokolható esetben, a képző 
intézmény jóváhagyásával legfeljebb 50%-os arányban lehet 
eltérni. 

6.5.7. 

A portfólió tananyagegység 
rész elsajátításának mérése, 
értékelése a vizsgán, 
iránymutató a 
tananyagegység 
feldolgozásánál: 

A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése 
A vizsgázó a Gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális 
portfólióját mutatja be.  
Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, 
technikai hátteret.  
A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag 
együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával 
mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális 
előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen 
értékeli. 
A Szakmai portfólió szakmai anyagának értékelési szempontjai 
összesen 25 pont 
Tanulmányrajzok 4 pont 

- Az arányok helyes, pontos megfigyelése és a kompozíció 2 

pont 

- Perspektivikus térábrázolás 1 pont 

- Vonalkezelés, tónusok helyes használata 1 pont 

Színes kompozíciók vagy mintázás feladatok 4 pont 

- A színek tudatos alkalmazása vagy a térbeli formák 

kezelése 2 pont 

- Az arányok helyes megválasztása és a kompozíció 1 pont 

- Az alkalmazott technikában való jártasság 1 pont 

Kép és szöveg együttese a prezentáció egészében 3 pont 

- Tipográfiai ismeretek 1 pont 

- Komponálás, kompozíció 1 pont 

- Kép és szöveg illeszkedése az adott témákhoz 1 pont 

Szakmai tervezési és kivitelezési feladatok 3 pont 

- Kreativitás, a felvetett ötletek sokszínűsége 2 pont 

- A tervek kidolgozottsága 1 pont 

A portfólió szóbeli bemutatásának értékelési szempontjai 4 pont 
A tervező-, alkotómunka folyamatának bemutatása 2 pont 
Előadásmód, szaknyelv alkalmazása 2 pont 
A showreel tartalmának és kivitelezésének minősége, összképe 7 
pont 

- Animációs tartalom 2 pont 

- Videós tartalom 2 pont 

- Egyéb típusú mozgóképi tartalmak 2 pont 

- A showreel színvonala, összhatása 1 pont 

6.5.8. 

A vizsgamunka 
tananyagegység rész 
elsajátításának mérése, 
értékelése a vizsgán, 
iránymutató a 
tananyagegység 
feldolgozásánál: 

A képző intézmény lehetőséget adhat csoportmunkában 
megvalósuló vizsgamunka elkészítésére is abban az esetben, ha az 
ezt választó vizsgázók korábban már eredményesen dolgoztak 
együtt közös csoportfeladaton, és a gyártási feladatok felelősségét 
képesek arányosan elosztani maguk között.  
A csoportmunkában megvalósított vizsgamunkát készítő 

vizsgázókat azonos napon, egy vizsgacsoportban kell vizsgáztatni. A 
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vizsgamunkát közösen, a tervezési folyamatot és az elkészítés 
fázisait külön prezentációban, egymást követően mutatják be.  
A gyártási munkafolyamatok nem szervezhetők ki, a 
tartalomelőállítás kivitelezésében kizárólag a képző intézmény 
képzésben résztvevői vehetnek részt.  
A vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az 
elkészítés fázisainak ismertetésére minden vizsgázónak önálló 
prezentációt kell készítenie. Csoportmunkában megvalósított 
vizsgamunka esetében a prezentációnak a vizsgázó saját 
részfeladataira kell fókuszálnia.  
A prezentáció részeként a vizsgázónak be kell mutatnia egy 
legalább 2 perc terjedelmű, informatív, naplószerű werkfilmet a 
vizsgamunka kivitelezéséről.  
A prezentációnak offline módon is bemutatható formátumban kell 
készülnie (pdf, ppt).  
Egyénileg készített vizsgamunka megtekintésére és a prezentáció 
bemutatására legfeljebb 20 perc áll rendelkezésre.  
A vizsgamunka bemutatásának műszaki előkészítését a vizsga 
megkezdése előtt kell elvégezni, ennek időigénye a vizsga 
időkeretébe nem tartozik bele.  
 
A Mozgókép- és animációtervező vizsgamunka anyagának és 
bemutatásának értékelése  

- Egyénileg készített vizsgamunka esetén figyelembe kell 
venni, hogy alapvetően a vizsgázó feladata a tervezési és 
kivitelezési tevékenységek elvégzése. Stábmunkát 
igénylő forgatási helyzetek, vagy közreműködést igénylő 
kisebb részfeladatok esetében egyénileg készített 
vizsgamunka esetén a vizsgázónak legalább a kreatív és 
feladatirányítási tevékenységeket kell végeznie.  

- Csoportmunka esetében a vizsgázók megoszthatják, 
vagy feloszthatják maguk között a tervezési és 
feladatirányítási tevékenységeket. A kreatív és 
kivitelezési feladatokban hasonló arányban kell részt 
venniük. Ebben az esetben az egyéni teljesítmény 
értékelésénél a csoportmunkában betöltött szerepet is 
figyelembe kell venni. Ennek értékeléséhez a képző 
intézmény által kijelölt témavezető tanár számára 
lehetővé kell tenni, hogy az azonos munkán dolgozó 
vizsgázók csoportdinamikai értékelését a 
vizsgabizottsággal előzetesen írásban ismertesse.  

A vizsgamunka minőségi értékelésének a csoporton belül 
azonosnak kell lennie, az egyéni csoportmunka teljesítményt pedig 
a vizsgázó attitűdje szerint meghatározva kell megadni (részvétele 
inkább elősegítette, vagy inkább akadályozta-e a projekt 
kivitelezését).  
A Mozgókép- és animációtervező vizsgamunka anyagának és 
bemutatásának értékelési szempontjai 25 pont 
A tervezés folyamata 4 pont 

- Az inspirációk, szakmatörténeti, vagy kortárs 
előképek bemutatása 2 pont. 

- Tervek, gyártáselőkészítő anyagok színvonala, 
illetve technikai kísérletek, vagy próbajelenetek 
bemutatása 2 pont. 

A vizsgamunka kivitelezésének minősége 17 pont 
- Az alkotás esztétikai értékelése Egyéni munka 5 

pont Csoportmunka 4 pont. 
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- Az alkalmazott technika összetettsége, 
munkaigénye arányában a kivitelezés minősége. 
Egyéni munka 4 pont. Csoportmunka 3 pont. 

- Az alkalmazott technikának megfelelő formanyelvi, 
dramaturgiai megoldások és a vizuális 
kommunikáció következetessége. Egyéni munka 4 
pont. Csoportmunka 3 pont. 

- A szakmai megoldások kiválasztásának 
tudatossága, általános tájékozottság a választott 
technika munkafolyamataival kapcsolatban. Egyéni 
munka 4 pont. Csoportmunka 3 pont. 

- A képző intézmény által adott csoportdinamikai 
értékelés az attitűd alapján. Egyéni munka 0 pont. 
Csoportmunka 4 pont. 

A vizsgamunka prezentáció értékelési szempontjai 4 pont 
- A tervező-, alkotómunka és a kivitelezés 

folyamatának bemutatása 2 pont. 
- Előadásmód, szaknyelv alkalmazása, a prezentáció 

és a werkfilm felépítettsége, színvonala 2 pont. 

6.5.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A portfólióra a 6.5.6./1 és a 6.5.7. pontban leírtaknak megfelelően 
felkészült. 
A vizsgamunkát a 6.5.6./2 és a 6.5.8. pontban leírtaknak 
megfelelően elkészítette. 

 

7. Csoportlétszám 

 

7.1. Maximális csoportlétszám1: 16 fő 

 

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer és a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

 

Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A szakmai képzés 

képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit is. 

8.1. 
Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

Előzetes tudásmérés és annak beszámítása lehetséges 

8.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

Tananyagegységenként került meghatározásra a mérés, értékelés 
Bekerült a portfolió és a vizsgamunka értékelése, mert a programkövetelmény a képzőtől várja az erre 
való felkészítést és elkészítést. 

8.3. 
Résztvevő záró (szummatív) értékelése 

Tananyagegységenként került meghatározásra a záró értékelés 

8.3. 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

  

 
1 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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9. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

 

9.1. Személyi feltételek: 

Az elméleti tananyagegységet szakirányú alapképzéssel, vagy 
mesterképzéssel rendelkező, vagy ezekkel azonos korábbi 
végzettséggel rendelkező oktathatja. 
A gyakorlati tananyagegységet szakirányú alapképzéssel, vagy 
mesterképzéssel rendelkező szakirányú gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező oktathatja. 

9.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozói szerződés 

9.3. Tárgyi feltételek: 

Számítógépes munkaállomás, nyomtató  

Internet-kapcsolat  

Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 

prezentációtechnikai megjelenítő egység)  

Rajzterem – természetes fénnyel és állítható mesterséges 
világítással 
Rajzbakok – rajzasztalok a tanulószámnak megfelelő 
darabszámban 
 A/3-as és A/2 rajztáblák  

Mintázó állványok – a csoportlétszámnak megfelelő 

darabszámban 

Prezentációs eszközök (projektor, laptop, hangosítás) 

Számítógépes munkaállomások (a csoportlétszámnak megfelelő 

darabszámban) 

Szélessávú internet kapcsolat 

Állóképfeldolgozó, vektorgrafikus, 2D és 3D animációs, 

kameravezérlő, videóeditáló, videó mapping és utómunka 

programok, valós idejű effektezésre alkalmas videólejátszó 

szoftver 

Nagy kapacitású, külső adattároló eszköz 

Digitális rajztáblák (munkaállomások számához igazítva) 

Zárt rendszerű fejhallgatók (a csoportlétszámnak megfelelő 

darabszámban) 

Cserélhető optikájú digitális fényképezőgépek, kamerák 

Objektívek 

Memóriakártyák, kártyaolvasó 

Fotó- és videóállványok 

Világítástechnikai eszközök (fénycsőtablók, halogén, vagy LED 

reflektorok, reflektorállványok 

Fényformálók, effekt és színkorrekciós szűrőfóliák 

Zöldháttér (greenbox) 

3D nyomtató 

Bábkészítéshez szükséges szerszámok, eszközök 

Vetítésre alkalmas tanterem 

Videófelvételekre és bábanimációra alkalmas, elsötétíthető 

műterem 

Szabadkézi rajzolásra, tárgyalkotó feladatokra alkalmas terem 

9.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

Saját tulajdonú helységek, vagy szükség esetén bérlemények, 
továbbá külső helyszínek. 
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9.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

9.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 

 

10. Képesítő vizsga 

 

A képesítő vizsgát az új törvényeknek és végrehajtási rendeleteknek megfelelően nem a képző intézmény 
szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére 
irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által 
személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez 
szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a 
https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.  
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi 
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (6.pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 
Egyéb feltételek: a képzéssel egy időben a képző a vizsgára bocsátás feltételeire is felkészít. Elkészül: 

- Portfólió, ami a rajz-festésmintázási gyakorlat és a szakmai felkészülés állomásainak 
egyenletes, magas szintű teljesítésének vezetése, összefoglaló bemutatása 
Határidő: a képzés utolsó napja 

- Vizsgamunka, melynek alapján megítélhető, hogy a vizsgázó a Mozgókép és 
animációtervező szakmai területen felkészült, igényes és kreatív. Feladat a vizsgamunka 
és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása. 
Határidő: a képzés befejezését követő tizennegyedik nap 

A szakmai képesítő vizsgára való jelentkezést követő 30 napon belül a vizsgázó vizsgamunkájának pillanatnyi 

állapotáról, a kivitelezés várható alakulásáról beszámol a képző intézmény felé. A Mozgókép- és 

animációtervező vizsgamunka és a Szakmai portfolió vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem 

folytatható.  
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