FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

33 582 04 1000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítések
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2

Szakképesítés-elágazások

3.3

Szakképesítés-ráépülés

Nincsenek

Azonosítószám:
Megnevezés:
4. Hozzárendelt FEOR szám:

33 582 04 0100 31 03
Díszítő
33 582 04 0100 21 01
Mázoló, lakkozó
33 582 04 0100 21 02
Plakátragasztó
33 582 04 0100 31 01
Szobafestő
33 582 04 0100 31 02
Tapétázó

33 582 04 0001 33 01
Műemléki díszítő, festő

7635

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés/ Szakképesítés-ráépülés megnevezése
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó
Műemléki díszítő, festő

Szakképzési évfolyamok
száma
2
-

Óraszám
2300
1200

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az
építészet
szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.

Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
vagy
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési
évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban

részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével
tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:

30%

3. Gyakorlat aránya:

70%

(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik)
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

szervezhető
a képzési idő felét követően

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Mázoló, lakkozó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

450

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Plakátragasztó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

100

3. Elmélet aránya:

10%

4. Gyakorlat aránya:

90%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Szobafestő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.

Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

800

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Tapétázó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.

Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

450

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Díszítő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.

Vagy
Iskolai előképzettség:

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

350

3. Elmélet aránya:

30%

4. Gyakorlat aránya:

70%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Műemléki díszítő, festő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:
1 év

31 5216 17 Szobafestő-, mázoló és tapétázó vagy
33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó vagy
33 582 04 1000 00 00 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó vagy
1611 Szobafestő és mázoló (tapétázó) vagy
234 Festő, mázoló, tapétázó, címfestő vagy
821 Épületfestő és mázoló vagy
826 Szobafestő és mázoló szakképesítés megléte
az előírt szakirányú szakképesítés megszerzésétől igazolt

Elérhető kreditek mennyisége:

-

Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükséges

2. Elmélet aránya:

40%

3. Gyakorlat aránya:

60%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7635

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Festő és mázoló

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti a munkafolyamatot
Szakszerű felületvizsgálatot, felületdiagnosztikát, feltárást végez

Előkészíti, előkezeli a felületet megválasztott technikával
Megválasztott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Felújítási munkát végez
Fest, mázol
Díszítő munkát végez
Tapétázik
Plakátot ragaszt
Elvégzi a befejező munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez műemléki épületen, szakértő felügyelete
mellett
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
-

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát
Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
Használja az építészeti alapfogalmakat munkája során
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit
Értelmezi az építőipari rajzokat
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését
Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét
Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat
Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges adatokat a rajzokról
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Betartja, betartatja a foglalkozás-egészségügyi előírásokat
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Elsősegélyt nyújt
Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
Gondoskodik a munkavédelmi eszközök használhatóságáról
Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a munkavégzés helyszínén
Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását
Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát
Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat
Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket
Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat
Vállalkozást indít és működtet
Alkalmazza a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat
Szakmai ajánlatot készít és ad

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdésének és végzésének feltételei
B
Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
A
A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök
A A kivitelezési munka technológia sorrendje és összefüggései
C
Kiviteli tervek tartalma
C
Építési dokumentációk értelmezése
A
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
B Elsősegélynyújtás
A
Egyéni védőfelszerelések, védőruhák
B
Tűzvédelem
A
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
C
Szállítás, anyagmozgatás
C
Építőipari gépek munkavédelmi előírásai
A Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük
D A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai
C A munkavállalás alapfeltételei
C
Munkaszerződés kötés
C
Munkaadó, munkavállaló jogai és kötelezettségei
C
Tételes költségvetési kiírás felépítése
C Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben
C Vállalkozási formák
C Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei
D
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
A
Munkanapló vezetés
B
A norma idő
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Építészeti jelképek értelmezése
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Építészeti jelképek értelmezése
1 Elemi szintű számítógép használat
3 Információforrások kezelése
3 Szakmai számolási készség
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Térlátás
Rajzkészség
Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konszenzus készség
Együttműködési készség
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6330-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felületvizsgálatot, feltárást végez, kül- és beltérben

Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja, kül- és beltérben
Az eredményeket írásos feljegyzésben, dokumentálja
Szakmai javaslatot ad a felújítandó felület minősítéséről
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli
Megállapítja a megfelelő technológia, anyag használatát
Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Anyagmennyiséget számol tervrajzról, és helyszínen
Nem festendő felületeket megóv (takarást, maszkolást végez)
Alapvakolat felületét javítja kül- és beltérben
Gipszeléssel javítja a felület egyenetlenségét
Sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítja (élvédő)
Különböző glettanyaggal simítja a felületet kül- és beltérben
Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Mészfestést készít új vagy régi felületre kül- és beltérben
Mészfestést készít fehér, és színes kivitelben
Műgyanta-, szilikát kötőanyagú festést végez beltérben
Műgyanta-, szilikát kötőanyagú festést végez külső homlokzaton
Homlokzat színezését megtervezi, elkészíti különböző anyagokkal
Homlokzat díszítését megtervezi, elkészíti
Fröcskölést készít
Durva színfröcskölést készít
Határoló, díszítő vonalozást készít
Díszítő sormintázást készít, sablonál
Mintanyomó hengerezést készít
Strukturált felületet képez (masszamunka)
Egyszerű márványutánzatú festést készít
Egyszerű díszítőelemeket helyez fel kül- és beltérben
Egyszerű faerezet utánzatot fest
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás,
hulladékkezelés)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Falfelületek vizsgálata
A
Felvonul a munkaterületre
A
Falfelületek előkészítése
A
Munka megkezdésének és végzésének feltételei
A
Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A
Anyagszükségletet számítás (szakszámítás)
A
Színezőanyagok
A
A munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályok
B
Kéziszerszámos, gépi felületcsiszolás
B
Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete
B
Alapfelületek anyagai
B
Alapfelületek fajtái
B
Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel
B
Alapozás (impregnálás)
B
Meszes glett, mészfestés
B
Hengerezés
B
Díszítő sorminta, sablon
B
Színezőanyagok
B
Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek
B
Struktúra képzés

B
C
C
C

Díszítő elemek
Szabadkézi rajz
Ábrázoló geometria
Műszaki rajz

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Létra használata
5
Anyagokat, szerszámokat szakszerűen használ
5
Állvány használata
5
Kéziszerszámok használata
5
Festőipari gépek használata
4
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
3
Számítógép felhasználói szintű használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6305-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkái
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felületvizsgálatot, feltárást végez
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Szakmai javaslatot ad a felújítandó felület minősítéséről
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkészíti
Megállapítja a megfelelő technológia, anyag használatát
Nem festendő felületek megóvása (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)
Alapfelületet durva hibáinak javítását végzi
Sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzését kialakítását javítása (élvédő)
Gipszeléssel javítja a felület egyenetlenségét
Felület erősítését szolgáló segédanyagokat használ
Különböző glettanyaggal, tapasszal simítja a felületet
Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Enyv kötőanyagú festést készít
Kazein kötőanyagú festést készít
Fröcskölést készít
Durva színfröcskölést készít
Határoló, díszítő vonalozást készít
Hengerezést készít
Díszítő sablonállást készít
Keretezést, sávozást készít
Márványutánzatú festést készít

Textil-mintázatú festést készít
Strukturált felületet képez (masszamunka)
Plasztikus vonalazást készít
Faerezet utánzatú festést készít
Síkornamentikát fest
Egyszerű freskóhatású festést készít (fallazúrfestési technikával)
Modern díszítést készít (pl: effekt festési technika)
Szükség szerint sablont készít gipszmintához
Stukkó díszítést végez
Antikolást, patinázást végez
Egyszerű aranyozást végez
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás,
hulladékkezelés)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdésének és végzésének feltételei
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A Fafelületek felületkezelése
A Struktúraképzés
A Színezőanyagok
B Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
B Enyves festés és fröcskölés
B Sablonmintázás készítése
B Hengerezés
B Textil mintázat és plasztikus vonalazás készítése
B Falazúr festés készítése
B Festékek csoportosítása
B Kazein kötőanyagú festékek
B Díszítő sorminta, sablonálás
B Fautánzat festése
B Síkornamentika festése
B Plasztika festése
B Stukkódíszítés
B Antikolás, patinázás, aranyozás
B Freskó hatású fallazúr festése, márványozás
B Kéziszerszámos felületcsiszolás
B Vonatkozó környezet-, egészségvédelmi előírások
B Ábrázoló geometria
C Aranyozást készít
C Szabadkézi rajz
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Létra használata
5 Anyagokat, szerszámokat szakszerűen használ
5 Állvány használata
5 Kéziszerszámok használata
5 Festőipari gépek használata
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
3 Számítógép felhasználói szintű használata
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség

Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6302-11 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végez, kül- és beltérben
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja
Az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja
Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről
Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Nem festendő felületek megóvása (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli, kül- és beltérben
Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát
Az előkészítés anyagszükségletét felméri rajzról, és helyszínen
Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Alapvakolat felületét javítja
Gipszeléssel javítja a felület durva hibáit
Szükség szerint sarkok, nyílászárók káváinak éleit erősíti, élvédővel
Különböző glettanyaggal simítja a felületet
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet
Választott technológiának megfelelő alapozást végez
Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező tényezőket
Szükség szerint utójavítást végez
Színezés esetén beállítja a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végez
Közbenső réteget hord fel
Szükség szerint finomjavítást végez
Fedőréteget hord fel
Technológiának megfelelő díszítést végez
Elvégzi a befejező munkálatokat
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás,
hulladékkezelés)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Munka megkezdésének és végzésének feltételei
A
Munka és környezetvédelmi előírások
A
Anyagszükséglet
A
Felületek vizsgálata
A
Felületek előkészítése, előkezelése
A
Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
A
Közbensőbevonatok típusai, felhasználásuk
A
Fedőbevonatok típusai, felhasználásuk
B
Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai

B
B
B
B
B
B
B
B

Alapfelületek anyagai
Alapfelületek fajtái
Felülettisztítás eszközei és módjai
Bevonati, mázoló anyagok csoportosítása
Speciális bevonatok anyagai
Mázolási technológiák
Felületalakító, tapadásjavító anyagok
Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Létra használata
5
Gépek, kéziszerszámok használata
4
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6306-11 Mázolási munkák falfelületen
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végez, kül- és beltérben
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja
Az eredményeket írásos feljegyzésben, dokumentálja
Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről
Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Nem festendő felületek megóvása (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli, kül- és beltérben
Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát
Az előkészítés anyagszükségletét felméri rajzról, és helyszínen
Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Alapvakolat felületét javítja
Gipszeléssel javítja a felület durva hibáit
Szükség szerint sarkok, nyílászárók káváinak éleit erősíti, élvédővel
Különböző glettanyaggal simítja a felületet
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet
Anyagszükségletet számol tervrajzról, és helyszínen
Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező tényezőket
Választott technológiának megfelelő alapozást végez
Szükség szerint utójavítást végez
Színezés esetén beállítja a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végez
Közbenső réteget hord fel
Szükség szerint finomjavítást végez
Fedőréteget hord fel
Technológiának megfelelő díszítést végez
Elvégzi a befejező munkálatokat
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás,
hulladékkezelés)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Munka megkezdésének és végzésének feltételei
A
Munka és környezetvédelmi előírások
A
Anyagszükséglet számítás
A
Felületek vizsgálata
A
Felületek előkészítése, előkezelése
A
Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
A
Közbensőbevonatok típusai, felhasználásai
A
Fedőbevonatok típusai, felhasználásai
B
Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
B
Alapfelületek anyagai
B
Alapfelületek fajtái
B
Felülettisztítás eszközei és módjai
B
Bevonati, mázoló anyagok csoportosítása
B
Speciális bevonatok anyagai
B
Mázolási technológiák
B
Felületalakító, tapadásjavító anyagok
B
Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Létra, mázolóbakok, lakkállvány használata
5
Gépek, kéziszerszámok használata
4
Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3
Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6303-11 Tapétázás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végez
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja
Az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja
Szakmai javaslatot ad felújítandó felület minősítéséről
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli
Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát
Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja
Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
Nem festendő felületek megóvása (takarással, maszkolással, ragasztással, leszereléssel)
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez
Alapvakolat felületét javítja
Gipszeléssel javítja a felület durva hibáit

Szükség szerint sarkok, nyílászárók káváinak éleit erősíti, élvédővel
Különböző glettanyaggal simítja a felületet
Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet
Portalanítja, tisztítja az előkészített felületet
Anyagszükségletek meghatározása tervrajzról, és helyszínen
Elvégzi a tapétázás előkészítő munkálatait
Makulatúráz
Ragasztót kever, előkészít
Alapfelületet ellenőriz, próbaragasztás végez
Tapétát méretre vág
Tapétát ragaszt
Lesimítja a tapétát
Szükség szerin utómunkát végez
Díszítést végez
Befejező munkálatokat elvégzi
Munkaterületet átad
Tapéta felújítást (tisztítás), végez
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Munkaterületet átadja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdés, végzés, befejezés feltételei
A Munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások
A Felületek fajtái, előkészítése
A Szervetlen és szerves kötőanyagok
A Tapéták típusai, tulajdonságai
B Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
B Adalékanyagok, segédanyagok
B Tapétázás díszítőelemei
B Vonatkozó környezet-, egészségvédelmi előírások szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Létra használata
5 Kéziszerszámok, segédeszközök használata
5 Festőipari, tapétázási gépek használata
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Számítógép felhasználói szintű használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6304-11 Plakátragasztás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Anyagszükségletek meghatározása
Megfelelő anyagok, eszközök kiválasztása
Kialakítja, a szükséges munkaszintet
Megtisztítja a felületet
Alapfelület ellenőrzés, próbaragasztás
Előkészíti, felhordja a ragasztót
Felhelyezi, illeszti a plakátot
Simítja a plakátot
Befejező munkálatokat elvégzi
Elbontja a munkaszintet
Betartja a vonatkozó munkavédelmi, környezet-, egészségvédelmi előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdésének és végzésének feltételei
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A Szervetlen és szerves kötőanyagok
A Plakát elhelyezésének technológiája
B Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai
B Szükséges munkaszint kialakítása
B Plakát simítása
B Vonatkozó környezet-, egészségvédelmi előírások szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Létra, állvány használata
5 Kéziszerszámok használata
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0885-06 Műemléki díszítő festő feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szemrevételezéses diagnosztikai vizsgálatot végez
A meglévő állapotot dokumentálja
Megtervezi a helyreállítást
Tisztítást végez a felületen
Rekonstrukciós munkát végez a megfelelő technikával és anyaggal, restaurátori irányítással

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Felújítás, restaurálás, konzerválás
B Felülettisztítási eljárások
B Műemlékvédelem
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Önállóság
Pontosság
Társas kompetenciák:
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6330-11
Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése
6302-11
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
6303-11
Tapétázás
6304-11
Plakátragasztás
6305-11
Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkái
A 33 582 04 0100 21 01 azonosító számú, Mázoló, lakkozó megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6302-11
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
A 33 582 04 0100 21 02 azonosító számú, Plakátragasztó megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6304-11
Plakátragasztás
A 33 582 04 0100 31 01 azonosító számú, Szobafestő megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6330-11
Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése
6306-11
Mázolási munkák falfelületeken

A 33 582 04 0100 31 02 azonosító számú, Tapétázó megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6303-11
Tapétázás
A 33 582 04 0100 31 03 azonosító számú, Díszítő megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
6234-11
Építőipari közös tevékenység
6305-11
Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkái
A 33 582 04 0001 33 01 azonosító számú, Műemléki díszítő, festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0885-06
Műemléki díszítő festő feladatai
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat
A munkavégzés komplex feltételei, munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és
hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat
Földszinti alaprajz rajzi jelöléseinek értelmezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
40%
3. feladat
20%

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6330-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott felújításra szoruló beltéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot
Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéshez szükséges anyagmennyiségek
meghatározása számítással
Meghatározott anyagnak megfelelő impregnálást végez, majd adott technikával elvégzi a
festési munkálatokat
Adott technikával egyszerű díszítést készít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott felújításra szoruló kültéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot
Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéshez szükséges anyagmennyiségek
meghatározása számítással
Meghatározott anyagnak megfelelő impregnálást végez, majd egyszerű díszítést készít adott
technikával, elvégzi a festési, színezési munkálatokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
210 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6305-11 Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkái
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Díszítő technológiák, azok anyagai, szerszámai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott felújításra szoruló beltéri felületet vizsgál, véleményez, előkészíti a megfelelő alapot
Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez, festéséhez szükséges anyagmennyiségek
meghatározása számítással
Előre előkészített megfelelő alapfelületen, enyv kötőanyagú festést végez
Előre előkészített felületen, adott technikával díszítést készít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
70%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6302-11 Mázolási munkák fa,- fal,- fém és speciális felületeken
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felület vizsgálata, dokumentálása, felújítási eljárás meghatározása, felújítási munka elvégzése a
közbenső réteg befejezéséig
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Felület előkészítése, fedőréteg felhordása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egyszerű díszítést készít adott technikával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
30%
3. feladat
20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6306-11 Mázolási, munkák falfelületen
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Felújítandó falfelület vizsgálata, eljárás meghatározása, írásos rögzítése, felújítás munkájának
elvégzése, teljes bevonatrendszer kialakítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egyszerű díszítés, adott technológiával, előre előkészített felületekre
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
70%
2. feladat
30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6303-11 Tapétázás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tapéták fajtái, tulajdonságaik. Ragasztóanyagok, kötőanyagok fajtái, tulajdonságaik.
Tapétázás anyagainak, eszközeinek kiválasztása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott felület előkészítéséhez, előkezeléséhez szükséges anyagmennyiségek meghatározása
számítással
Adott minőségű tapéta felhelyezése, előre előkészített felületekre (oldalfalra és mennyezetre)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
150 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
70%

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
6304-11 Plakátragasztás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott plakát tulajdonságainak megfelelő ragasztóanyag kiválasztása, az előre elkészített felületre
Plakát felhelyezése az előre előkészített felületen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0885-06 Műemléki díszítő festő feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Helyszíni diagnosztizálás, meglévő állapot dokumentálása, felülettisztítási, felújítási eljárás
meghatározása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helyreállításhoz szükséges anyagok, festékek kiválasztása, rekonstrukció elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
10
2. vizsgarész:
25
3. vizsgarész:
15
4. vizsgarész:
25
6. vizsgarész:
20
7. vizsgarész:
5
A 33 582 04 0100 21 01 azonosító számú, Mázoló, lakkozó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
80
A 33 582 04 0100 21 02 azonosító számú, Plakátragasztó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
7. vizsgarész:
80
A 33 582 04 0100 31 01 azonosító számú, Szobafestő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
50
5. vizsgarész
35

A 33 582 04 0100 31 02 azonosító számú, Tapétázó megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
6. vizsgarész:
70
A33 582 04 0100 31 03 azonosító számú, Díszítő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
3. vizsgarész:
80
A 33 582 04 0001 33 01 azonosító számú, Műemléki díszítő, festő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
8. vizsgarész:
100
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 04 0100 21 01 azonosító
számú, Mázoló, lakkozó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:
40
3. vizsgarész:
25
6. vizsgarész:
25
7. vizsgarész:
10
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 04 0100 31 03 azonosító
számú, Diszítő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:
35
4. vizsgarész:
30
6. vizsgarész:
25
7. vizsgarész:
10
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 04 0100 21 02 azonosító
számú, Plakátragasztó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:
30
3. vizsgarész:
25
4. vizsgarész:
25
6. vizsgarész:
20
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 04 0100 31 01 azonosító
számú, Szobafestő megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
35
6. vizsgarész:
35
7. vizsgarész:
10
A 33 582 04 1000 00 00 azonosító számú, Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű szakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 33 582 04 0100 31 02 azonosító
számú, Tapétázó megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
2. vizsgarész:
20
3. vizsgarész:
35
4. vizsgarész:
35
7. vizsgarész:
10
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. Az a vizsgázó, aki a 0459-06, 088606 számú követelménymodul mindegyikét egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést kap a 623411 számú követelménymodul teljesítése alól.
Az a vizsgázó, aki a 0875-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést
kapa 6330-11 számú követelménymodul teljesítése alól.

Az a vizsgázó, aki a 0878-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést
kapa 6302-11 számú követelménymodul teljesítése alól.
Az a vizsgázó, aki a 0881-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést
kapa 6303-11 számú követelménymodul teljesítése alól.
Az a vizsgázó, aki a 0882-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést
kap a 6304-11 számú követelménymodul teljesítése alól.
Iskolarendszerű képzésben, amennyiben a vizsgázó a vizsgán a Festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakképesítés
hat modulja közül eredményesen teljesíti a 4. vizsgarészt (6302-11 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális
felületeken), az 1. vizsgarészt (6234-11 Építőipari közös tevékenység), és a 2. vizsgarészt (6330-11 Falfelületek
előkészítése, előkezelése, festése, egyszerű díszítése), a többi vizsgarészt pedig nem teljesíti, akkor a 33 582 04
0100 31 01 Szobafestő megnevezésű rész-szakképesítés kiadható.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-

Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
Kéziszerszámok
Díszítő szerszámok
Festőipari tapétázási gépek
Segédeszközök
Mérőeszközök
Állvány, létra
Műszaki dokumentáció
Számítógép
Szoftverek
Nyomtató
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
Anyagmozgató gépek, eszközök

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Műemléki díszítő, festő

Tapétázó

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szobafestő

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Plakátragasztó

Mázoló, lakkozó

Díszítő

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Festő, díszítő, mázoló
és tapétázó

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 2 szakképző évfolyam esetén az első
tanévet követően 160 óra, 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet
követően 160 óra

