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Így néz ki egy napom:

Grafikusként fontos, hogy az ember folyamatosan tájékozódjon az aktuális design trendekről, 
az új és megújuló programokról, és hogy folyamatos kapcsolatban álljon a művészettel, ami 
ihletet ad neki a munkájához. Ez a szakma a folyamatos tanulásról szól, kimeríthetetlen 
tudásanyag rejlik mind a szakkönyvekben, mind az új irányokat oktató intézményekben.

Egy átlagos napom azzal kezdődik, hogy reggel 6-7 óra között felkelek, elolvasom az aktuális 
híreket, megiszom a kávémat, jógázom egyet (hogy a folyamatos ülőmunka kevésbé terhelje a 
gerincemet). Ezt követően akár itthon, akár a közeli parkban, de legtöbb esetben az irodámban 
kezdődik meg a munka, ahol végig veszem, hogy milyen feladataim vannak a héten, illetve 
mennyit tudok ebből az adott napon elvégezni. Fontos a priorizálás, hogy minden ügyfél 
időben hozzájusson a saját designjához. Vannak olyan napok, amikor hiába szűkös a határideje 
egy projektnek, nem jön az ihlet, hiszen a kreativitás nem működik parancsszóra. Ilyenkor 
igyekszem más jellegű feladatokat ellátni – pl. ha egy logó tervezésével már 2-3 órája nem 
jutottam értékelhető eredményre, akkor inkább áttérek egy weboldal megtervezésére, ami 
technikailag és gondolkodásban is más.

 A saját időbeosztás eredményeképpen előfordul, hogy ha ráérzek egy projektre, és jó alkotói 
„flowba” kerülök, akkor akár este 7-8 óráig is dolgozom, de természetesen, ha nincs annyi 
feladat, vagy korábban elfáradok, akkor már 4-5 órakor befejezem a munkát, és igyekszem 
feltöltődni. A hétvége fogalma teljesen átalakul, hiszen előfordulhat, hogy épp akkor van időm/
kedvem egy feladathoz, de igyekszem kompenzálni, hogy akkor hét közben keresek egy 
pihenésre szánt napot. Bár több szabadidőm van, általában a családommal és a barátaimmal 
töltöm ezt az időt, de sok időt szánok ilyenkor is a szakkönyvek olvasására, vagy online  
tanfolyamokra.



Mit szeretek benne?

A folyamatos megújulás és átalakulás nagyon izgalmas, hiszen nincs két egyforma feladat. 
Ezáltal sokat lehet tanulni, új területeket kipróbálni, valamint nagyon jó a visszacsatolásokat is 
olvasni/hallani, amikor egy ügyfél elégedett a munkámmal, és meg tudtam valósítani azt, amit 
elképzelt. Szeretem, hogy változatos, és rengeteg érdekes és értékes embert ismerhetek meg 
a szakmám által.



Mi a nehéz benne? 

Az, hogy kreatívnak lenni egy szempillantás alatt sokszor nem könnyű. Nehéz azzal 
szembesülni, hogy ott áll a feladat előttem, de úgy érzem nem tudom elvégezni, mert 
egyszerűen nincs ihletem hozzá. Ez persze időszakos, viszont minden intő jelre figyelni kell, 
hogy ne égjen ki az ember a folyamatos pörgéstől.



Mi a célom a munkámban? 

A fő motivációm, hogy a kidolgozatlan és szakmaiatlan designok helyett esztétikusabb 
környezetet tudjak alkotni, ami maradandó és meghatározó lehet a szakmában.



Kinek ajánlom?

Azoknak, akik szeretnek a művészetre úgy tekinteni, mint vizuális megtestesülése egy 
mélyebb gondolatnak. Akik szorgalmasak, és készek azt elfogadni, hogy folyamatosan 
képezniük kell magukat ahhoz, hogy piacképes szakemberek legyenek. Szükséges a 
kíváncsiság, a technikai tudásra való hajlam, illetve nem árt a szépérzék sem.
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