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Technikumi valamint érettségi utáni OKJ 

Hangtechnikus, Mozgókép- és animációkészítő, 
Színház és rendezvénytechnikus képzés  

az oktOpus Multimédia Intézetben Budapesten 2020 szeptemberétől 

Felvételi: 

Jelentkezés: folyamatosan, online, a honlapon közzétett jelentkezési lappal. 

Bővebb információ: http://oktopus.hu/hangtechnikus-okj 

A szakmai alkalmassági vizsga, írás- és szóbeli részből tevődik össze. Amit a vizsgára hozni 
kell:  

• a személyazonosságot igazoló iratot 
• audiogrammot (a bal és a jobb fül diagrammját) 
• saját készítésű digitális hang és/vagy fotó és/vagy videó anyagot, ha van ilyen (pen 

drive-on, számítógépes megtekintésre) 
• az érettségi bizonyítvány másolatát 
• zeneiskolai bizonyítvány másolatát, ha van ilyen 
• íróeszközt (golyóstoll) 

 
Induló szakok: 
 
Hangtechnikus (54 213 08) 

A Hangtechnikus egy határterületi tudomány és művészeti ág, a hangtechnika középfokú 
szintű művelője. 

A hangtechnikusnak gyakorlati jártassága van a szerteágazó hangtechnikai munkafajtákban, 
ismeri a gépek kezelését és működési elvét, és eleget tesz a következő általános 
követelményeknek: jártasság a műszaki eszközök művészeti alkalmazásában, a 
hangtechnikához kapcsolódó fizikai és elektronikai műszaki ismeretekben, hangfelvételi és 
stúdió munka gyakorlat, berendezések kezelési ismerete, műsortechnológiai ismeretek, 
kapcsolattartási képesség a szomszédos területeken dolgozókkal, idegen nyelvű szakmai 
kifejezések ismerete, számítógép kezelési ismeret. 

http://oktopus.hu/hangtechnikus-okj


Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03) 

A mozgóképkészítő szakember a mozgófilm, a videó-film, a rajzfilm, a számítógépes 2D és 
3D animáció területén szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó 
digitális kép és hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó fotó, film, televízió, 
videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket, és eleget tesz a következő általános 
követelményeknek: jártasság a műszaki eszközök művészeti alkalmazásában, a 
képtechnikához kapcsolódó fizikai és elektronikai műszaki ismeretekben, álló- és mozgókép 
készítési és stúdió munka gyakorlat, berendezések kezelési ismerete, műsortechnológiai 
ismeretek, kapcsolattartási képesség a szomszédos területeken dolgozókkal, idegen nyelvű 
szakmai kifejezések ismerete, számítógép kezelési ismeret. 

Színház és rendezvénytechnikus (54 345 03) 

A színház és rendezvénytechnikus a színházművészet és cirkuszművészet területén működő 
médiaművész és műszaki szakember. Az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen 
munkatársa. Együttműködik a díszlettervezővel, világítás tervezővel, megtervezi és elvégzi az 
általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény szakági szezonális, 
havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, 
míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a 
szakterületek felelős vezetőivel. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok 
specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a 
műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése. Felelősségi körébe 
tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása. A 
szakképesítéssel rendelkező képes munkafolyamatokat a kapott tervek alapján megtervezni, 
felmérni az ahhoz szükséges eszközöket, színházi műszaki rajzokat értelmezni, és 
megvalósítani, a munkájával összefüggő dokumentációt kezelni, megtervezni és lebonyolítani 
egy előadás világítástechnikai, színpadtechnikai folyamatait, alkalmazni az intézményre 
vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. 

 


