
Baksa Gáspár
grafikus

Szakmai motiváció

Változatos munkafeladataim sok feladat megoldására képesítettek, emellett 
szeretem a szakmai kihívásokat is – új feladatokat megcsinálni és új techno-
lógiákat tanulni. A  feladatok megoldásához felelősségteljesen állok hozzá, 
határidőket szentnek veszem és megteszek minden tőlem telhetőt a pontos 
és jó minőségű teljesítésre. Klienseim állandóak és visszatérőek, a munkám-
mal és teljesítményemmel elégedettek. Sok éves szabadúszó tapasztalatom 
megtanított a tárgyalás és kommunikáció fontosságára és annak hatalmas 
jelentőségére a gördülékeny és sikeres munkavégzés szempontjából.

Szakterületek

Honlapok és Online felületek tervezése és kivitelezése (front-end + back-end), 
egyedi rendszerekkel és frameworkok alkalmazásával. Alkalmazott grafika, 
kiadványszerkesztés és kivitelezés, egyéni grafikai megoldások, grafikai ter-
vezés–kivitelezés, kalligráfia és betűkiírások (analóg és digitális)

Gyakorlati tapasztalatok, munkakapcsolatok

2004–  Szabadúszó grafikus – könyvborítók, 3D textúrázás, plakátok, 
illusztrációk, tördelés és nyomdai előkészítés, egyedi tipográfiai 
megoldások, web design és programozás, weboldal szerkesztés, 
programozás és adminisztráció, arculat, reklámanyagok

2019 IncQuery Labs Ltd. – webgrafika, weboldal programozás 
https://incquerylabs.com/

2018–2019 Lahmacun Community radio – Front-end, VUE player 
https://www.lahmacun.hu/

2018–2019 TelcoTrend Consulting Kft. – Magyar Kajak-Kenu Szövetség:  
CRM, Tehetség-gondozó és versenylebonyolító rendszer 
http://ablak.kajakkenusport.hu

2017–2018 Uzume Consulting Studio – MOL és OTP brosúrák 
www.uzumeconsulting.com

2014–2015 A+Z Design Studio, F. Kovács Attila, Megyesi Zsuzsa –  
logó, webgrafika, weboldal programozás, animációk 
www.a-z.eu.com | www.attilafk.com | www.dosgolpes.com

2012–2018 Conversionflow, Overwin je Overgang (Hollandia) – logó, 
webgrafika, salespage, banner, e-book borító, termékek teljes 
grafikai kivitelezése, web adminisztráció és fejlesztés 
www.conversionflow.nl | www.overgang.info

2011–2019 Libri Kiadói Csoport – PR grafikák, borító- és illusztráció 
magyarítás, könyv- és kiadvány tördelés, hírlevél (MailChimp és 
egyedi rendszerek)  
www.libricsoport.hu 

2012–2014  Momenti Kft. − webshop programozás, reklám-grafikák 
www.momenti.hu

2010–2011 Osztrák Iparosok Szövetsége Industriellenvereinigung (Ausztria) 
– könyvborítók, tördelés, képszerkesztés.  
www.iv-net.at

2004–2018  Verlag Militaria, Verlag Geschichte & Kunst (Ausztria) – 
könyvborítók, tördelés, képszerkesztés

  www.militaria.at | www.geschichte-kunst.at

2004–2011  Nyitott Könyvműhely Kiadó – könyvborítók, tördelés, web-
design, képszerkesztés

2003 Edge 2000 könyvkiadó – képretusálás, tördelés, címlapok

Elérhetőség

+36 20 377-8909 
baxgas@gmail.com
www.baksagaspar.com

Iskolai végzettség

1999–2004 Magyar Képzőművészeti 
Egyetem – Tervezőgrafika 
szak

1994–1998 Mihajlo Pupin 
Elektrotechnikai 
Szakközépiskola – Rádió-, 
TV- és video technikus

Szakértelem

Program és keretrendszer ismeretek

Felsőfokú: Photoshop, InDesign, 
Painter, Illustrator, Wordpress, PHP, 
CSS/SCSS/Sass (responsive), HTML5,  
JavaScript ES6, jQuery, VS Code, Git

Középfokú: Acrobat, Dreamweaver, 
Magento, Fontlab, Glyphs, Word, Excel, 
Hype 3, NetBeans IDE, FinalCut Pro, 
MailChimp, Drupal, MacOS Terminal CLI, 
Vue.js + Nuxt.js, Bootstrap 4, React.js, 
TypeScript, Angular, BB Edit, Notepad++, 
Atom

Alapfokú: Powerpoint, Premiere, After 
FX, Blender, Cinema 4D, Java SE, Node.js, 
Docker

Kézi technikák 
Digitális retus, kalligráfia, grafika 
magyarítás; Tus-, grafit-, szénrajz; Olaj-, 
akvarell-, digitális festés

Nyelvtudás

Anyanyelvi: Szerb-horvát, Magyar
Felsőfokú: Angol
Középfokú: Német, Orosz


