
RAJZ ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 2023 tavasz 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. FEBRUÁR 15. 

 

A tanfolyam az Ybl Miklós Építéstudományi Kar, építészmérnök Bsc szak, rajz alkal-

massági vizsgájára való felkészüléshez nyújt segítséget. 

 

Építészeti grafika: a perspektíva szabályai, arányrendszer, kompozíció, nézőpont, 

textúra, fény-árnyék hatások megjelenítése. Az építészeti grafika stílusjegyei és tech-

nikái. (A portfólió 1-3. feladatának elkészítéséhez nyújt segítséget.) 

 
 

Kreatív feladatok: két- és háromdimenziós alkotások létrehozása különböző grafikai 

technikák és modellezési eljárások alkalmazásával. (A portfólió 4-5. feladatának elké-

szítéséhez nyújt segítséget.) 

 

  

 
 



Időpontok:  

 

9:00 – 13:00-ig (5 alkalom, alkalmanként 5x45 perc, 15 perc szünettel) 

1. hét: 2023. március 12.  

2. hét: 2023. március 26. 

3. hét: 2023. április 16. 

4. hét: 2023. április 23. 

5. hét: 2023. május 21. 

 

Képzési forma: online (MS Teams) 

Jelentkezési határidő: 2023. február 15. 

 

A rajz előkészítőre való jelentkezés a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap vissza-

küldésével történik az alábbi e-mail címre (word formátumban, aláírás nélkül):  

ordasi.beatrix@ybl.uni-obuda.hu. 

 

 

További határidők:  

• Képzési szerződés elektronikus úton történő megküldése az Egyetem részéről 
a jelentkezőnek folyamatosan, de legkésőbb 2023. február 17.-ig. 

• A jelentkezési lapot egy példányban, a képzési szerződést két példányban, 
aláírva a jelentkező a kézhezvételt követően a lehető leghamarabb, de leg-
később 2023. február 22-ig postára adja az Egyetem részére (cím: Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar, 1146 Budapest, Thököly út 74.). A határidő jogvesztő, a 
később feladott szerződések nem keletkeztetnek jogviszonyt az Egyetem és a 
jelentkező között. 

• A számlák kiállítása a hiánytalanul beérkezett jelentkezési lap és szerződést 
követően folyamatos. A gyorsabb ügyintézés miatt a számlát elektronikus és 
postai úton is megküldi az Egyetem a jelentkezőnek. A szerződés Egyetem ré-
széről aláírt példányát postai úton küldjük meg a jelentkezőnek a számlával 
együtt. 

• A képzési díj befizetésének jogvesztő határideje: 2023. március 10. Aki ed-
dig nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének azzal a szerződés alapján 
nem jön létre a jogviszony.  

 
A tanfolyamon való részvétel lehetőségét a jelentkezés sorrendjében tudjuk biz-
tosítani, amelyet a képzési díj megfizetésével tekintünk véglegesnek.  
 
A képzés díja: 50.000 Ft.  

 
A tanfolyamhoz kapcsolódó dokumentumok (jelentkezési lap, tájékoztató) a kar 

honlapjáról tölthetők le (https://ybl.uni-obuda.hu/rajz-elokeszito-tanfolyam/). 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Dr. Babály Bernadett PhD 

szakmai felelős, ÓE YMÉK 
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