AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT
DEKORATŐR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

54 211 04 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Dekoratőr

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

Szakképesítés-elágazások

3.3

Szakképesítés-ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

54 211 04 0100 52 01
Címfestő
54 211 04 0100 52 02
Számítógépes dekoratőr

Nincsenek
Nincs
3729, 7521

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2

Szakképesítés megnevezése
Dekoratőr

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Dekoratőr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.
3.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:
Elmélet aránya:
30%
Gyakorlat aránya:
70%

szükségesek

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

Óraszám
3600

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Címfestő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.

3.
4.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

A képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

1000

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Számítógépes dekoratőr

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

2.

3.
4.

Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:

–
–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám:

–
1500

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

30%
70%

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3729
7521

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb művészeti foglalkozások
Címfestő

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A kereskedelmi, szolgáltatói megrendelői igényeknek megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői
és/vagy elektronikus nyomtatott, síkban és/vagy plasztikusan megjelenített kereskedelmi, PR, és
alkalmazott művészeti, esztétikai feladatokat végez
Önálló vállalkozóként is a külső és belső dekoratőri látványtervek (eladáshelyi reklám) tervezése,
készítése, a kivitelezés megszervezése, a szükséges installációs anyagok beszerzése, megrendelése,
elkészítése vagy elkészíttetése a feladata
Áru- és látványrendezői munkákat tervez, előkészít, szervez, megvalósít, majd üzemeltetésre átad és
leszámláz
Részt vesz az elektronikus kereskedelem és a szolgáltatások teljes kínálatai vertikumában: áru- és
látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, Internetre küldés,
vagy a nyomtatott megjelenítés területén
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
54 211 01 0000 00 00
54 211 02 0000 00 00
54 211 03 0000 00 00
54 211 05 0000 00 00
54 211 06 0000 00 00
54 211 07 0000 00 00
54 211 08
54 211 09
54 211 10 0000 00 00
54 211 11 0000 00 00
52 214 01 0000 00 00
54 213 03 0000 00 00
54 211 13
54 211 14 0000 00 00
54 211 15
54 211 16
54 211 17 0000 00 00
54 211 18 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Alkalmazott fotográfus
Bőrműves
Bútorműves
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
Díszműkovács
Divat- és stílustervező
Festő
Grafikus
Keramikus
Könyvműves
Lakberendező
Mozgóképi animációkészítő
Ötvös
Porcelánfestő és -tervező asszisztens
Szobrász
Textilműves
Üvegműves
Zománcműves
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít

Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit
Kialakítja, karbantartja portfólióját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
A művészettörténet stíluskorszakai és legújabb irányzatai az egyes időszakok szellemiségébe
ágyazottan
B
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
C
Hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
C
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
B
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)
C
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
C
A magyar népművészet
C
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya
B
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
B
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
C
Környezet- és tárgykultúra, azok változása
A
A képkomponálás szabályai
A
A különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
B
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
A
A rajzolás és festés mestersége, különböző technikái
B
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
B
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
B
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
B
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
B
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
B
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
B
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
B
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
B
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
B
Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata
B
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mitológiai, vallási jelképek értelmezése
4
Néprajzi jelképek értelmezése
5
Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a munkavállalás, illetve a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről
Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét
Kialakítja vevőkörét – piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres
Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat

Költségkalkulációt készít
Információs és adminisztratív tevékenységet folytat
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D
A piackutatás és marketing alapjai
B
A finanszírozás lehetőségei
C
Az üzleti terv tartalma, felépítése
C
A különböző vállalkozási formák jellemzői
D
Az üzleti élet protokoll szabályai
D
Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai
C
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások
D
A szerzői jogi szabályok
C
Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok
B
A költségvetés – költségterv alapelemei
D
Dokumentáció és adminisztráció
B
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
B
Munkavédelmi előírások
C
Egészség- és balesetvédelmi előírások
C
Környezetvédelmi előírások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
Tervet, vázlatot, makettet, virtuális 3D modellt készít vagy koncepciót alakít ki
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Pályázatokon indul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Az információgyűjtés menete, formái

A
A
B
B
C
C
B
C
C
B

A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl.: magyarázó, közlő rajzon)
Tipográfiai alapszabályok
A leggyakrabban használt betűtípusok
Betű vagy szöveg megjelenítése kézírással és/vagy számítógépes program segítségével

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Komplex jelzésrendszerek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Kézírás
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
3
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
3
Műszaki rajz készítése
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0985-06 A dekoratőri munka technikai előkészítése és display tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jóváhagyatja a tervet
Felméri, illetve kiszámolja az anyagszükségletet
Megrendeli vagy beszerzi az anyagokat, szolgáltatást, áruhordozókat, eszközöket
Kivágatja, méretre szabja a kívánt anyagú hordozókat
Használja a különféle manuális és elektronikus vágó és nyomtató eszközöket
Konzultál a kivitelező, szerelő szakemberrel
Kiválasztja, megtervezteti a szükséges fény, audiovizuális, és egyéb látványtechnikai eszközöket
Kiválasztja a funkciótól, példányszámtól, anyagtól függő technológiai eljárást
Néhány jellegzetes tulajdonság kiemelésével konkrét áruhoz áruhordozót tervez, kiviteleztet
Szabadkézi vázlatokat készít elképzeléseiről, tárgy és térmegjelenítés
Tipográfiai ismereteket alkalmaz áruhordozókon és reklámelemeken
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A kivitelezés technológiai folyamata, az anyagismeret, az ütemterv és a költségvetés szempontjai
B
Az áruk és kiegészítőik egysége, formájának, anyagának jellemzői
B
Sík vagy plasztikus márka embléma, szlogen előállításának technikái

B
A
B
A
A
B
A
B
B
B
B

A dekorációs táblák alaptípusai
A dekorációs műhelyben lévő egyéni munkaeszközök, kézműves, és/vagy elektromos
kéziszerszámok
Tablók, kirakatok kasírozásának technológiai folyamata
A számítógépes fólia és betűkivágás, nyomtatás technikai követelményei, menete
A hordozó anyagok alaptípusai, alkalmazási, megmunkálási lehetőségei és korlátai
Installáció, áruhordozó, látványelem védelme, karbantartása, csomagolása
Az áruhordozó biztonságos kihelyezése és rögzítéstechnikája
A képkomponálás szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Térlátás
Pontosság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Motiválhatóság
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0986-06 A dekoratőri munka tervezési fázisai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyszínfelmérést végez a környezetről, a megközelítési és rálátási lehetőségekről
Szakmai ötleteivel befolyásolja a PR igényeket
Számítógéppel és/vagy manuális eszközökkel kialakítja, megtervezi a reklámfelület képét
Alkalmi, vagy hosszabbtávú (éves) dekorációs vagy kirakatrendezési koncepciótervet készít
Megtervezi a látványt kiemelő stílus-, hang-, fény-, szín-, mozgáshatásokat
A megbízó marketing és reklámstratégiája szellemében látvány és ötlet vázlatokat készít

A tervezéshez tanulmányokat folytat
Grafikai vázlatot készít
Tipográfiai vázlatot készít
Méretarányos látványtervet, vagy makettet készít
Megtervezi a kivitelezés technológiai folyamatát, anyagismeret, ütemterv, költségkalkuláció
szempontjainak figyelembe vételével
Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti ismereteit
Egyeztet a megbízóval, megrendelővel
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A térképzés, tértagolás, térmegosztás vagy térkompozíció formái méteráru használatával
B
Az elképzelések, ötletek megfogalmazási módjai, vizuális megjelenítési formái
B
A pontos feladatfelmérés alapján készülő méretarányos látványterv vagy makettkészítés alapjai
B
Az azonos szellemiségű, stilárisan összehangolt látvány alkotórészei, formái (környezet, installáció,
áruhordozó, grafika-tipográfia, áru, díszítőelemek, kiegészítők)
B
Az árcédula kialakítási módja, funkciója, mérete, formája, helye, fajtája szerint
B
A kézzel írható betűtípus kiválasztásának szempontjai
B
A megvilágítás helyének, mennyiségének, kijelölési szempontjai
B
Az egységen belül a lényeget kiemelő megvilágítás lehetőségei
B
A külső és belső dekoratőri látványtervek (eladáshelyi reklám) tervezési metodikája
B
A hagyományos festési eljárások alapanyagai és technikái
A
A marketing- és reklámcélnak megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői feladattípusok
B
A reklámcélnak megfelelő síkban vagy plasztikusan megjelenített kereskedelemi feladatok
alaptípusai
B
A reklámcélnak megfelelő, hagyományos módszerekkel megjelenített kereskedelemi feladatok
területei
B
Az áru fajtái, gyártásuk, készítésük módja, dekoratőri szempontok szerint
A
Eszközismeret – vizuális kifejezőmódok rendszerei és összefüggései
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz készítése
5
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási és mérési készség
3
Mennyiségérzék
5
Térérzékelés
3
Festéstechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Térlátás
Pontosság
Egyensúlyérzékelés
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Társas kompetenciák:

Motiválhatóság
Konszenzus készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, feltárás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0987-06 Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vektorgrafikus és képfeldolgozó szoftvereket, programokat alkalmaz
Képeredetit digitalizál
Feldolgozza a digitalizált képet
Vázlatkészítés után, számítógéppel grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat tervez
Szakszerűen dokumentál, archivál, prezentációt készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Az elképzelések, ötletek vizuális megfogalmazásának módjai, technikái
B
A pontos feladatfelmérés alapján, méretarányos, hagyományos megjelenítő és számítógépes
technikával készülő látványterv, vagy makett készítése
B
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének kialakítása
A
A kézzel írható betűtípus kiválasztásának szempontjai
B
Hardverismeret: alaplap, processzor, memóriatárak, perifériák
A
A marketing- és reklámcélnak megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői feladatok
kapcsolata a grafikai elemekkel
A
Szoftverismeret: operációs rendszerek, internethasználat, DTP felhasználói programismeret
A
Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványtervező programok alapismerete
A
Fénytani, színtani alapismeretek, színrendszerek, színkezelés
A
Képeredetik fajtái, digitalizálás
A
Képfeldolgozás: méretezés, retusálás, korrekciós és átalakító jellegű műveletek
A
A számítógépes nyomtatás, tintasugaras és lézerprintelés, digitális nyomdai sokszorosítás
lehetőségeinek, előkészítésének alapismerete
A
A digitális prezentáció lehetőségei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés – Haladó szint
3
ECDL Képszerkesztés
5
Grafikai program használata
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5
Információforrások kezelése

5
4
5
5
4
4

Szabadkézi rajzolás
Grafikatörténeti ismeretek kreatív alkalmazása
Kép és téralakítási készség
Grafika és tipográfia vizuális és jelentéstani egységének kialakítása
Jel, jelkép, jelentés ismeret és értelmezés
Tipográfiai törvényszerűségek alapjai

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Pontosság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0988-06 Dekorációk, reklámelemek készítése hagyományos eszközökkel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Helyszínfelmérést végez a környezetről, a megközelítési és rálátási lehetőségekről
Elkészíti vagy elkészítteti az installációt
Az elfogadott tervei alapján előkészíti, és kivitelezi a dekorációs feladatot
Feliratok, ábrák kivitelezéséhez előkészíti a hordozóanyag felületét
Kivitelezési tervet, rajzot, makettet készít
Ellenőrzi, és átadásra előkészíti a kész terméket
Vektorgrafikus és képfeldolgozó szoftvereket, programokat alkalmaz
Vázlatkészítés után, számítógéppel grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat tervez
Méretarányos látványtervet, vagy makettet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A kivitelezés technológiai folyamata, az anyagismeret, ütemterv és a költségvetés szempontjai
C
A felületelőkészítés, bevonás módjai (fém, műanyag, fa, textil, fal)
B
A pontos feladatfelmérés alapján készülő méretarányos látványterv vagy makettetkészítés alapjai
B
Az árcédula, reklámszöveg kialakítási módja funkciója, mérete, formája, helye, fajtája szerint
B
A kézzel írható betűtípus kiválasztásának, és elkészítésének szabályai
C
Az irányított fény helyének, mennyiségének,a fénykúp szögének kijelölési szempontjai
A
Statikus és dinamikus kompozíciók létrehozásának módja különböző elemekkel
B
Sík és térbeli vonalvezetés kialakítási lehetőségei grafikus és installációs eszközökkel
B
Kirakati figurák, hangulatkeltő elemek, grafika, az évszaknak és a reklámcélnak megfelelő
térrendezés kompozíciós lehetőségei
B
Sík vagy plasztikus márka embléma, szlogen előállításának technikái
A
A dekorációs táblák alaptípusai
B
A hagyományos festési eljárások alapanyagai és technikái
B
A számítógépes fólia és betűkivágás, nyomtatás technikai követelményei, menete

B

A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge rendszer)

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
5
Kézírás
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz készítése
5
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
5
Dekoratőr kéziszerszámok használata
3
Számítógépes betűkivágógép használata
3
Festéstechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Stabil kéztartás
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Térlátás
Pontosság
Egyensúlyérzékelés
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Konszenzus készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0989-06 Dekorációk, reklámelemek grafikai, tipográfiai tervezése és kivitelezése számítógéppel
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Vázlatkészítés után, számítógépes technológiával dekorációs célú grafikai, tipográfiai elemeket,
motívumokat tervez és kivitelez

A terveket az adott kivitelezési technológiához – nyomtatáshoz, kivágáshoz, plasztikus
megformáláshoz – előkészíti
A kivitelezési folyamatot lebonyolítja, irányítja
A kivitelezés minőségét ellenőrzi
A célterületre való kihelyezést irányítja, lebonyolítja
Dekorációk téri alkalmazásához méretarányos vetületi, és műszaki rajzokat készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A kivitelezés technológiai folyamata és a költségvetés szempontjai, anyagismeret, ütemterv
B
Az elképzelések, ötletek vizuális megfogalmazási módjai, technikái
B
A pontos feladatfelmérés alapján, méretarányos, hagyományos megjelenítő technikával és
számítógéppel készülő látványterv, vagy makettet készítésének alapjai
B
Sík vagy plasztikus grafikai, tipográfiai elemek, emblémák, motívumok előállításának technikái
B
A számítógépes fólia és betűkivágás lehetőségeinek, előkészítésének, technikai menete és
követelményei
B
A számítógépes nyomtatás, tintasugaras és lézerprintelés, digitális nyomdai sokszorosítás
lehetőségei, előkészítése, technikai menete
B
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge rendszer)
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
ECDL Képszerkesztés
3
Grafikai programismeret
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz készítése
5
Szabadkézi rajzolás
5
Dekoratőr kéziszerszámok használata
4
Számítógépes fólia és betűkivágógép használata
5
Grafikatörténeti ismeretek kreatív alkalmazása
5
Grafikai kompozíciós készség
5
Kép és térkialakítási készség
5
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének megteremtése
5
Festéstechnikai eszközök ismerete és használata
4
Digitális fényképezési alapismeret
5
Betűanatómiai és stílusismeret, betűtörténeti megalapozottság
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Stabil kéztartás
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Térlátás
Pontosság
Egyensúlyérzékelés
Szervezőkészség
Megbízhatóság

Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Konszenzuskészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0990-06 Kirakatrendezés és a belső terek dekorációja
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A dekorációs feladat előkészítése
Felméri az adottságokat, előkészíti a téri, vizuális környezetet
Előkészíti és levezeti a tárgyalási fázist
Terveket értelmez és alkalmazásra előkészít, értelmezi a marketing és reklámfeladatokat
Művészet- és stílustörténeti ismereteit folyamatosan bővíti és alkalmazza az előkészítés során
Elhelyezi az állványrendszert, áruhordozót, egyéb installációt és információhordozókat
A dekorációs feladat kivitelezése
Az árut előkészíti, megmunkálja, összehordja, összeilleszti, installálja
Az előkészített környezeti és áruelemekből elvégzi az árurendezést, kialakítja a kirakati, illetve
térinstallációt
Kézírással vagy számítógéppel elkészíti, és kihelyezi az eligazító feliratokat, reklámszövegeket
Folyamatosan összeveti a készülő munkát a tervvel
Időben beállítja a világítást és egyéb technikai berendezéseket
Rendezés utáni önellenőrzést végez
Elvégzi a kirakatrendezés, vagy egyéb installáció utómunkálatait
Összegyűjti, és elszámol a maradék anyagokkal
Gondoskodik az installáció csomagolásáról, szállításáról, raktározásáról
Elvégzi, vagy ellenőrzi a bontást
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
Darabáru kompozíciók készítése különböző téri egységekben
C
A felületbevonás módja méteráruval (spannolás)
A
A rend, rendezettség, véletlen fogalmának alkalmazása a kirakat- és térrendezésben
C
A térképzés, tértagolás vagy térkompozíció formái méteráru használatával
A
A különböző árucsoportosítások, tömbösítések földön, falon, levegőben történő megjelenítése,
elhelyezési módjai a látványalkotó elemeknek megfelelően
A
Statikus és dinamikus kompozíciók létrehozásának módja különböző áruval, elemekkel
B
Sík és térbeli vonalvezetés kialakítási lehetőségei – darabáruval
B
Ömlesztett, irányított, „véletlen hatású” kompozíciók elkészítési technikája
B
A készletek összetételének megfelelő (üveg, fém, műanyag, textil, bőr) kompozíciók
törvényszerűségei
B
A térbeli szerkezet, tagolás kialakítása a rejtett geometrikus elvek alkalmazásával
B
A stilárisan összehangolt látványelemek együttese (környezet, installáció, áruhordozó, grafikatipográfia, árurendezés, kiegészítők)
B
Az áruk anyagának jellemzői, és kiegészítőik formai egysége

B
B
A
A
A
B
B
A
A
B
A
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
A
A
B
B

Az árcédula, és egyéb információhordozó felület kialakítási módja funkciója, mérete, formája,
helye, fajtája szerint
A fényeffektusok a reklámcélnak megfelelő kiemelési lehetőségei és összhatása
Komplex kompozíciók készítése kirakatban, áruszigeten és nagyobb téri egységekben
A megjelenítendő áruválaszték és a megfelelő kiegészítők összeválogatása
Konfekció árukompozíciók készítése különböző téri egységekben
A konfekció áruk csoportosítási lehetőségei nem, életkor és használati funkció szerint
A női konfekció áru és a kiegészítők kihelyezésének bemutatási formái síkon fektetve, falon, térben,
önmagában és segédeszközökkel
A férfi konfekció látványrendezése, élménysziget létrehozásának eszköztára
A gyermek konfekciók életkor, kialakult társadalmi szokás, divat szerinti definíciói
Kirakati figurák, hangulatkeltő elemek, grafika – az évszaknak és a reklámcélnak megfelelő
térrendezés kompozíciós lehetőségei
A különböző mozdulatú figurákból kialakítható szituációk és térbeli kompozíciók rendszerezése
Különböző eszközök, grafikai elemek kiválasztása évszak, divat, stílus, funkció szerint a konfekció
látványrendezéshez
Méteráru kompozíciók készítése különböző téri egységekben
Exkluzív textil-megmunkálási, térrendezési lehetőségek a különböző kellékek, tárgyak,
díszítőelemek kombinatív felhasználásával
A „csavart” méteráru élmény-kompozíciók, térrendezések kialakításának módjai
A hagyományos, konzervatív szellemű férfi szövetáru bemutató elkészítésének különféle eszközei,
dütnik felhasználása
A könnyű nyári textíliák kombinálási lehetőségei különféle segédeszközökkel és kirakati figurához
rendezve
A könnyű női textiláru megmunkálásai: a felfüggesztések, ejtések, csipkedések, gyűrések, feszítések
és kompozíciós lehetőségeik
A textília alakítása térformáló segédeszközökkel (papír, karton, drót, fa)
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge rendszer)
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási,adaptációs lehetőségei
A költségvetés – költségterv alapelemei
Dokumentáció és adminisztráció
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Szakrajz olvasása, értelmezése
4
Szakrajz készítése
4
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
4
Műszaki rajz készítése
5
Szabadkézi rajzolás
3
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
5
Dekoratőr kéziszerszámok használata
3
Számítógépes betűkivágógép használata
3
Festéstechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Szorgalom, igyekezet
Döntésképesség
Térlátás
Pontosság
Egyensúlyérzékelés

Szervezőkészség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Improvizációs (rögtönzési) készség
Kombinatív készség
Arányérzék
Stílusérzék
Tér- és plasztikai érzék
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Motiválhatóság
Konszenzuskészség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Eredményorientáltság
Tervezési készség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Az 54 211 04 0000 00 00 azonosító számú, Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
0985-06
A dekoratőri munka technikai előkészítése és display tervezés
0986-06
A dekoratőri munka tervezési fázisai
0987-06
Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés,
képfeldolgozás
0988-06
Dekorációk, reklámelemek készítése hagyományos eszközökkel
0989-06
Dekorációk, reklámelemek grafikai, tipográfiai tervezése és kivitelezése számítógéppel
0990-06
Kirakatrendezés és a belső terek dekorációja
Az 54 211 04 0100 52 01 azonosító számú, Címfestő megnevezésű részszakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0985-06
A dekoratőri munka technikai előkészítése és display tervezés
0988-06
Dekorációk, reklámelemek készítése hagyományos eszközökkel

Az 54 211 04 0100 52 02 azonosító számú, Számítógépes dekoratőr megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0981-06
Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0985-06
A dekoratőri munka technikai előkészítése és display tervezés
0987-06
Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés,
képfeldolgozás
0989-06
Dekorációk, reklámelemek grafikai, tipográfiai tervezése és kivitelezése számítógéppel
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képző intézmény által megadott határidőre
A 3. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele: megadott szempontok szerint elkészített tervdokumentáció
A 9. vizsgarész megkezdésének feltétele: a 3. és 5. vizsgarész sikeres teljesítése, valamint dekoráció vagy
kirakat vizsgamunka elkészítése, bemutatása és dokumentálása, a képző intézmény javaslatai alapján
2.

A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfólió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
4. feladat
20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka dokumentációjának
elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az adott szakmai vizsga
feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0985-06 A dekoratőri munka technikai előkészítése és display tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kirakati, és térrendezéshez szükséges technológiai ismeretek és készségek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0986-06 A dekoratőri munka tervezési fázisai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az elkészített dekoráció vagy kirakat koncepciójának, terveinek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0987-06 Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

Számítógépes grafikai programok alkalmazása, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0988-06 Dekorációk, reklámelemek készítése hagyományos eszközökkel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hagyományos dekorációs megjelenítő eljárások bemutatása, kivitelezése különböző hordozókra
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0989-06 Dekorációk, reklámelemek grafikai, tipográfiai tervezése és kivitelezése számítógéppel
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Különféle rendeltetésű és nagyságrendű feliratok, dekorációs elemek elkészítése, kivágása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlat
Időtartama:
240 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0990-06 Kirakatrendezés és a belső terek dekorációja
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az elkészített dekoráció vagy kirakat bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 211 04 0000 00 00 azonosító számú, Dekoratőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
25
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
5
4. vizsgarész:
5
5. vizsgarész:
5
6. vizsgarész:
5
7. vizsgarész:
5
8. vizsgarész:
10
9. vizsgarész:
35
Az 54 211 04 0100 52 01 azonosító számú, Címfestő megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek
és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész:
10

4. vizsgarész:
7. vizsgarész:

40
50

Az 54 211 04 0100 52 02 azonosító számú, Számítógépes dekoratőr megnevezésű részszakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
2. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
30
6. vizsgarész:
30
8. vizsgarész:
30
Az 54 211 04 0000 00 00 azonosító számú, Dekoratőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 211 04 0100 52 01 azonosító számú, Címfestő
megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
1. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
10
5. vizsgarész:
20
6. vizsgarész:
10
8. vizsgarész:
10
9. vizsgarész:
40
Az 54 211 04 0000 00 00 azonosító számú, Dekoratőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 54 211 04 0100 52 02 azonosító számú, Számítógépes
dekoratőr megnevezésű részszakképesítéssel rendelkezik
1. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
10
5. vizsgarész:
20
7. vizsgarész:
15
9. vizsgarész:
45
4.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Dekoratőr

Címfestő

Számítógépes dekoratőr

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

Festőállvány

X

X

Festő eszközök

X

X

Rajzeszközök

X

X

Villamos kéziszerszámok

X

X

X

Kéziszerszámok

X

X

X

Számítógép és perifériái

X

X

Szoftver

X

X

Nyomtató

X

X

Betűvágógép

X

X

Mérőeszközök

X

X

X

Egyéni védőfelszerelés

X

X

X

Munkabiztonsági berendezések

X

X

X

Környezetvédelmi berendezések

X

X

X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért felelős miniszter
évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

