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Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
V I Z U Á L I S  K O M M U N I K Á C I Ó  T A N S Z É K  T E RV E Z ő G R A F I K A  S Z A K

Molnár Gyula
egyetemi tanár, szakvezető, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész

Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen és elődintézményei-
ben (Magyar Ipar művészeti
Egyetem) 100 éves múltra te-
kint vissza a tervezőgrafikus
képzés. Az egyetem történeté-
ben a grafika szak oktatási
struktúrájának változásait nagy-
ban befolyásolták a minden-
kori sokszorosító technikák 
átalakulása, a társadalmi, gaz-
dasági, kulturális és kereskedel-
mi igények. A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem 2007-ben
csatlakozott a bolognai rend-
szerű képzési struktúrához,
ezért ma három fokozatú kép-
zés zajlik. Alapképzés (BA),
mesterképzés (MA) és doktori
képzés (DLA). A Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem terve ző -
grafikus képzése mind a hazai,
mind az európai művészeti ok-
tatásban rendkívül népszerű. 
A szakon szemeszterenként 
15-20 vendéghallgatót foga-
dunk Európa különböző felső-
fokú művészeti intézmé nyeiből.

A képzés alapvető célja nem
változott, vagyis olyan grafikus
tervezők képzése, akik a vizuális
kultúrá ban sokoldalúan művel-
tek. Általános, humán ismere-
teik és műveltségük alkalmassá
teszi őket szellemi, eszmei tar-
talmak vizuális formában törté-
nő megjelenítésére. A képzés
100 éves történetében mindig
a képalkotás és a tipográfiai kul-
túra állt a középpontban. 
A tervezőgrafika alapvető szere-
pe mit sem változott: feladata 
a kép és szöveg kapcsolatrend-
szerének formálása.
A tervezőgrafika BA szak képzé-
si célja és oktatási programja 
a tervezőgrafika területeinek és
műfa jainak megismertetése,
azok törvényszerűségeinek elsa-
játítása. A képzés technikai cél-
ja a tervtől a komplett grafikai
munka minden fázisának 
alkotó megkomponálása (kép,
tipográfia, hang, mozgás stb.)
és a technikai kivitelezés elsajá-
títása sokszorosításra alkalmas

minőségben. A hároméves
alapfo kozatot adó képzés 
a manuális, analóg és a digitális
álló-, mozgóképalkotásoknak
egyaránt színtere.
A BA szakon végzett hallgatóin-
kat technikai és művészi felké-
szültségük alkalmassá teszi 
a tervezési feladataik szakmai
megoldására stúdiókban és
ügynökségekben egyaránt.
A tervezőgrafika MA képzési
célja, hogy a végzett hallgatók
tervezési feladataikat képesek
legyenek a kommunikáció rend-
szerének összefüggésében értel-
mezni, a feladatok megoldására

kreatív és innovatív javaslatokat
tenni, magas szinten megter-
vezni. Szakmai és technológiai
tudásuk birtokában az előbb
említetteket végrehajtani és irá-
nyítani a feladatot megoldó
csoportoknak. 
Továbbá képesek saját tevé-
kenységük kritikus értelmezésé-
re és értékek kialakítására, kez-



P R I N T !

E szó jelentését felesleges megma -
gyarázni, itt és most csak annyit:
egy neves, amerikai, szakmai folyó -
iratról van szó. Amíg nálunk 
a grafika jelenti a nyomdászatot,
ad dig a tengerentúl a Print részben 

a grafikát is takarja. E kettő kap -
csolata evidens, természetes.
Még a 70 -es évek közepén, Kner
Albert támogatásával keresték meg
iskolánkat, hogy hallgatóinkat egy
borítópályázatra invitálják…
Akkor, rögvest Orosz István nyerte 
el az első díjat. Azóta is évente

részt vesznek a hallgatóink. Az idei
tervek közül itt Csordás Levente,
Herczku András, Gryllus Ábris,
Koncz Fruzsina, Németh Marcel,
Nagy Dániel, Klebercz Kriszta és
Mentus Hella terveit mutatjuk be. 
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deményezésre és személyes 
fe lelősségük gyakorlására a ter-
vezés egész folyamatában.
A mesterképzési szakon végzet-
tek ismerik a tervezőgrafika te-
rületén az információtervezés,
a kommu nikációtervezés, a ti-
pográfiai kultúra, az interaktív
mozgó grafika és egyéb képal-
kotási módok össze függéseit.
Ezen ismeretek birtokában
megfelelő médiatudatossággal
terveznek és járatosak az ehhez
szükséges információk meg-
szerzésében, adaptálásában és
kreatív használatában.
Az MA szakon végzett hallga-
tók alkalmasak a feladatmegol-
dó csoportok irányítására 
grafikai stúdiók ban és ügynök-
ségekben egyaránt.
Az egyetemen történő bármely

képzési forma fejleszti a szak-
képzettség gyakorlásához 
szükséges sze mélyi adottságo-
kat és készségeket: empátia,
szenzibilitás, kreativitás, kez -
deményező készség, dön tésho -
zatali képesség, önálló tanulási
képesség, együttműködő kész-
ség integrált feladatoknál, kriti-
kai attitűd. 
Tehát a képzés humán célja az
intuíció és tudatosság ötvözése
a tervezésben, a hallgató szen-
zibilitásá nak és együttműködé-
sének bekapcsolása a kiscso-
portos műtermi munkában.

Az egyetem három fokozatú
képzése három önálló iskola-
típust képvisel. A három foko-
zatú képzés a hallgatók számá-
ra nem jelent automatikus 
folyamatosságot. 
A tervezőgrafika MA szak nyitott
min den tehetség előtt, az MA
szakra történő jelentkezésnek
nem kritériuma a szakirányú 
BA vég zettség. 
MA szakra történő felvétel ese-
tén beíratkozhat minden BA
szak végzettséggel és nyelvvizs-
gá val rendelkező jelentkező. 
A doktori képzés szintén nyitott
más egyetemi végzettséggel
vagy MA szakos diplomával
rendelkező tehetséges felvéte-
liző előtt. 




