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PTE Művészeti Kar szolgáltatásportfólió 

 

A Kar szolgáltatásai az alábbi területekre oszlanak: 

1. Festészet 

2. Grafika 

3. Szobrászat 

4. Zeneművészet 

5. Elektronikai bütykölde foglalkozások 

6. Egyedi és kispéldányos hanglemezkészítés 

7. Terembérlés lehetőség 

 

1. Festészet 

1.1. Portréfestés különböző technikákkal 

Portréfestést különböző technikákkal A/3 mérettől.  

1.2. Különböző képgrafikai eljárásokkal készülő alkotások létrehozása 

 

2. Grafika 

2.1. Logótervezés  

2.2. Arculat tervezés        

• Alaparculat tervezés (5-8 hordozóra vagy 8-15 hordozóra) 

2.3. Illusztrációs munkák             

• 1 darab illusztráció  

• illusztráció sorozat   

2.4. Csomagolástervezés (nem formatervezés)   

• cimke terv 

• doboz, díszdoboz stancterv és grafika 

• csomagoló anyag terv 

2.5. Weboldal grafikai tervezése 

2.6. Bannerek, hirdetési felületek tervezése 
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2.7. Kiadványtervezés (hirdetés, szórólapok, leporelló) 

2.8. Prospektus, katalógus tervezés (min. 12 oldaltól) 

2.9. Plakáttervezés 

 

3. Szobrászat 

3.1. Bronz öntödei szolgáltatások  

− bronz szobor öntvény hegesztés 

− érem/plakett homokformázásos öntés 

− bronz szobor patinázás 

− egész alakos bronz figura öntése, negatívozással 

− egész alakos figura szilikon negatívozása 

− érem/plakett tervezés és gipsz pozitív készítése 

− 1:1 portré bronzba öntése, negatívozással 

− portré szilikon negatívozása 

− bronz öntészeti/történeti ismeretterjesztő előadás (német/angol nyelven)  

3.2. Fa és kőszobrászati szolgáltatások 

− egész alakos figura faragása mészkő/márvány alapanyagból 

− egész alakos figura faragása gránit/bazalt alapanyagból 

− 1:1 portré faragása mészkő/márvány alapanyagból 

− 1:1 portré faragása gránit/bazalt alapanyagból 

− egész alakos figura faragása keményfa alapanyagból 

− 1:1 portré faragása keményfa alapanyagból 

− kőszobrásza/faszobrászat/technikai/ történeti ismeretterjesztő előadás (német / angol 

nyelven) 

 

4. Zeneművészet 

4.1. Hangversenyek szervezése 

• Közreműködői fellépések: 

− 5-10 perces produkciók 

− igény szerinti műsorral 

− rendezvények megnyitóin, ünnepi programokon, családi, céges rendezvényeken 

− Kis kamaracsoportok, szólisták, kórus fellépése 
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• Önálló est: 

− önálló 45-60 perces hangversenyek 

− igény szerinti műsorral reneszánsztól a kortárs művekig, de kiemelt típusok: 

a. vonósnégyes 

b. cselló együttes 

c. hangszeres szólóhangverseny korrepetitorral 

d. fuvolanégyes, klarinét kvartett, vegyes fúvósegyüttes 

e. rézfúvós együttesek, trombita együttes vagy kvartett, rézfúvós kvintett, harsona 

együttes vagy kvartett, egyéb formációk. 

f. vegyes kamaraegyüttesek. 

g. Kórushangverseny, szimfonikus zenekari hangverseny, fúvószenekari 

hangverseny 

− Konferenciákon, céges rendezvényeken, ünnepi alkalmakkor, jeles napokon 

− Kis kamaracsoportok, szólisták, kórus és nagyobb zenei együttes fellépése  

 

4.2. Liszt Ferenc Hangversenyterem bérlése 

− A terem 200 férőhelyes konferenciára, egyéb vállalati rendezvényre, állófogadásra, 

vacsorára, különleges elhelyezkedése, technikai felszereltsége miatt kiválóan 

alkalmas. A terem előtti közösségi tér és az erkély kilátása ideális exkluzív programok 

rendezésére. 

− Egyéb szolgáltatások: élő zene (hangverseny rendezése) megegyezés szerint 

− Meleg étel, üdítő, kávé, egyéb ital, állófogadás, vagy ültetett fogadás catering 

szolgáltatást nem nyújtunk, de szükség esetén harmadik felet tudunk közvetíteni igény 

szerint. A bérlő saját, ilyen irányú szolgáltatást rendezhet a megfelelő szabályozó 

körülmények figyelembevételével. 

− Egyéb igény megegyezés szerint teljesíthető. 

5. Elektronikai „bütykölde” foglalkozások 

− Elektronikai, programozói és elektronikus zenei foglalkozások kezdőknek.  

− Aktuális témakörök: Áramkörök készítése, DiY eszközök (Arduino, Raspberry PI) 

használata, motorizáció és robotika, napelemes technológiák, webszerkesztés, 

javascript-programozás, hangtechnika, zeneszerkesztés, mixing, utómunka. 

 

6. Egyedi és kispéldányos hanglemezkészítés 

− Saját fejlesztésű, vízszintes tengelyű géppel vágott egyedi vagy kispéldányos 

hanglemezkészítés. Formátuma 7, 10, 12", a lemez színe: fekete (vinyl). Csak szerzői 

jogilag rendezett zenei anyagok karcolását vállaljuk. Vállaljuk műhelyek és más, 

oktatói jellegű foglalkozások vezetését is a témához kapcsolódóan. 
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− A termék, szolgáltatás: 

• lemezkészítés egyszerű címkével és tokkal:  

• 7", (2x5 perc) 

• 10", (2x10 perc) 

• 12", (2x12 perc) 

 

 

 

7. Terembérlés lehetőség 

Időpontegyeztetés minden alkalommal szükséges. 

• Előadó terem bérlése 

− A terem 50 férőhelyes, előadások és kisebb konferenciák tartására alkalmas 

− Rendelkezésre áll: projektor vetítővászonnal, erősítő hangfalakkal 

 

• Rajzterem bérlése 

− A terem 50 férőhelyes, rajz-festészeti műtermi foglakozások tartására alkalmas 

− Rendelkezésre áll: 40 db rajzbak, 25 db festőállvány, nagyméretű rajztáblák 

 

 


