
AZ 1. MELLÉKLET 50. SORSZÁMA ALATT KIADOTT 
SZOBRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

I. 
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 15 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Szobrász  
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-elágazások     
    Azonosítószám: 54 211 15 0010 54 01 
    Megnevezés: Bronzműves és szoboröntő 
    Azonosítószám: 54 211 15 0010 54 02 
    Megnevezés: Díszítő szobrász 
    Azonosítószám: 54 211 15 0010 54 03 
    Megnevezés: Kőszobrász 
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 3729 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Szobrász 2 év, 5 év 3600 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Bronzműves és szoboröntő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: – 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 

elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
4. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 



 
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Díszítő szobrász 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: – 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 

elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
4. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 
 
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Kőszobrász 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: – 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam 

elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
4. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 
 
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 



 
III. 

MUNKATERÜLET 
 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

3729 Egyéb művészeti foglalkozások 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 
A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat 
hagyományos és új anyagait (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, 
domborítás) 
Művészi és művészettörténeti ismeretei alapján képes bizonyos szintű tervezési és kivitelezési feladatok 
megoldására, valamint a tanulmányok folytatására a művészeti egyetemeken 
A díszítő szobrász új és felújításra váró, vagy műemléképületek díszítő gipszszobrászati munkáit végzi 
Stílus és eljáráshű módon old meg rekonstrukciós feladatokat (építészeti, műemlék-védelmi szakember 
irányításával) 
Vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján kül- és beltéri épületdíszítő elemek prototípusait készíti el, 
valamint ezek sokszorosításához szükséges, különböző anyagú gyártóformákat 
Restaurálja a sérült díszítőelemeket, részt vesz a sorozatgyártásban és a díszítőelemek helyszíni 
elhelyezésében. Elvégzi a kész munkák felületkezelését 
A kőszobrász a felújítandó, védettség alatt álló alkotások és emlékművek kőszobrász restaurációs munkáit 
végzi a megfelelő szakember irányításával (művész, mérnök, műemlékvédelmi szakember) 
Kőből készít építészeti elemeket, sírköveket, külső- és beltéri szobrokat 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

54 211 01 0000 00 00 Alkalmazott fotográfus 
54 211 02 0000 00 00 Bőrműves 
54 211 03 0000 00 00 Bútorműves 
54 211 04 0000 00 00 Dekoratőr  
54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens  
54 211 06 0000 00 00 Díszműkovács  
54 211 07 0000 00 00 Divat- és stílustervező  

54 211 08 Festő  
31 215 01 0000 00 00 Gipszmintakészítő 

54 211 09 Grafikus  
54 211 10 0000 00 00 Keramikus  
54 211 11 0000 00 00 Könyvműves 
52 214 01 0000 00 00 Lakberendező 
54 213 03 0000 00 00 Mozgóképi animációkészítő  

54 211 13 Ötvös  
54 211 14 0000 00 00 Porcelánfestő és -tervező asszisztens  

54 211 16 Textilműves  
54 211 17 0000 00 00 Üvegműves  
54 211 18 0000 00 00 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-, stílus-

meghatározás, 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 probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete 
A Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes 

módszerekkel 
B Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása 
B Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése 
C A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció 
C A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata 
B Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó, közlő rajzon) 
C Tipográfiai alapszabályok 
C A leggyakrabban használt betűtípusok 
B 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: 
1023-06 Gipszforma készítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Meghatározza és előkészíti a szerszámokat és az anyagot 
Stilárisan pontos ornamentikákat, díszeket mintáz meg 
Gipsznegatív darabformát készít többszöri gipszöntéshez 
Szilikon gumi negatívot készít 
Gipsz és műkő formákat sokszorosít 
Gipszet kever, kiönti a formát 
Műkő masszát kever, bedolgozza a formába 



Gipszstukkót rak fel 
Gipszlapba betűket farag 
Gipsz szobrot felület kezel, patináz, viaszol stb. 
Helyszínen és/vagy műhelyben restaurálást végez 
Épületek külső és belső terébe díszt épít be 
Kerámia- és porcelángyártáshoz negatív öntő- vagy présformát készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szobrászati műfajok 
B A különböző korok szobrászati emlékei és jellegzetes stílusjegyei 
B Az építészet szerkezetei és a díszítőszobrászat összefüggései 
B Szobrász mintázó anyagok és eszközök használata 
B A gipsz alapanyag tulajdonságai és alkalmazásának módozatai 
D A műkőkészítés anyagai és technikai módozatai 
B A gipszműhelyek berendezései, felszerelési tárgyai, szerszámai 
B A gipszöntés járulékos segédberendezései és segédanyagai szerszámai 
A Az egyedi és sokszorosításhoz szükséges negatívforma-készítés technikái 
B Méretarányos építészeti műszakirajz-olvasás és rajzkészítés 
C A mintázó anyagok és szerszámok tárolása, elhelyezése, karbantartása 
C A mintázó és szobrász nyers- és segédanyagok szakszerű tárolása 
D Félkész és kész gipszöntvények tárolása 
B A mintázás alapműveletei – gyakorlati fogásai 
A A kézi megmunkálás módjai, fogásai 
B Stilárisan pontos ornamentikák, díszek mintázása agyagból 
A A gipsz keverése formaöntésekhez, ragasztáshoz és retusáláshoz 
A Egyszerű negatívforma-öntés gipszből és szilikon gumiból 
A Sokszorosító darabforma-készítés gipsz negatívformával 
A Sokszorosító darabforma-készítés gipszből, szilikon formával 
B Egyszerű és összetett pozitív gipszminták öntése, készítése 
B Egyszerű és összetett gipszminták kiegészítése, javítása 
A Sablonkészítés gipszhúzáshoz, forgatáshoz 
A Gipszlécek sík-, egyenes és köríves húzása sablonnal 
A Forgástestek, formák egyközpontú sablonnal való forgatása, esztergálása 
D Ellipszis alakú gipszforma (keresztsikló központú) sablon szerinti húzása 
D Gipszforma szabadkézi sablonnal való húzása 
B Egyszerűbb és bonyolultabb formák, makettek gipszminták felrakással, ragasztással és faragással 
C A munka technikai előkészítése, szervezése a gipszöntés és megmunkálás technológiai sorrendje 

szerint 
C Az öntőformák nyers- és segédanyagok előkészítése a célnak megfelelő öntéshez (szoborhoz, 

díszítőmintához és kerámiaformához) 
D A célnak megfelelő gipsznegatív öntőforma és pozitív magforma előkészítése bronzöntéshez 
D A műkőmassza, gipsz, szilikon gumi vagy betonformába való bedolgozásának technológiája 
E Műkőformák és díszek sorozatöntése 
B Gipsz-restaurálás és rekonstrukció gyakorlati tennivalói 
B A gipszminta felületi retusálása, polírozás-technikái 
D Állványépítés gipsz munkák elvégzéséhez 
A A díszítőelemek architektúrába vagy posztamensre való helyszíni beépítése 
A Felületvédő és megmunkáló technológiák, patinázási és aranyozási eljárások 
C Munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelem előírásai 
B Anyag- és költségkalkuláció árajánlatadás 
B Egyeztetés a kivitelezővel vagy megrendelővel 
D Részvétel a számla kiállításában és/vagy számlaadás 

 
 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti rajz készítése 



4 Szabadkézi rajzolás 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
5 Gipszműhely passzív háttérfelszereléseinek (márványasztal, medencés vizesblokk, tároló és 

raktározó eszközökkel, sablonkészítésre alkalmas felszerelések stb.) használata 
5 Mintázó és gipszmegmunkáló kéziszerszámok használata 
3 Agyag és gipsztároló, valamint keverőedények használata 
4 Sablonkészítő fa- és fémmegmunkáló szerszámok, kisgépek alkalmazása 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Szorgalom, igyekezet 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Együttműködő képesség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Módszeres intenzív munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Információgyűjtés 
Logikus gondolkodás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Áttekintő képesség 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
A környezet tisztántartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1024-06 Munkavégzés gipszsablonnal 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Húzó sablont készít 
Gipszprofilt húz 
Rozettákat készít centrális forgatott húzással 
Ellipszist készít több centrumú profilhúzással 
Hengeres testet forgat friss gipszből 
Hengeres testet esztergál a megkötött gipszből 
Egybeépít egyenes és íves elemeket 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Az építészet szerkezetei és a díszítőszobrászat összefüggései 
B Szobrász mintázó anyagok és eszközök használata 
B A gipsz alapanyag tulajdonságai, és az alkalmazásának módozatai 
D A műkőkészítés anyagai és technikai módozatai 
B A gipszműhelyek berendezései, felszerelési tárgyai, szerszámai 
B A gipszöntés járulékos segédberendezései, segédanyagai, szerszámai 
A Az egyedi és sokszorosításhoz szükséges negatívforma-készítés technikái 
B Méretarányos építészeti műszakirajz-olvasás és rajzkészítés 
C A mintázó anyagok és szerszámok tárolása, elhelyezése karbantartása 
C A mintázó és szobrász nyers- és segédanyagok szakszerű tárolása 
D Félkész és kész gipszöntvények tárolása 



B A mintázás alapműveletei, gyakorlati fogásai 
A A kézi megmunkálás módjai, fogásai 
B Stilárisan pontos ornamentikák, díszek mintázása agyagból 
A A gipsz keverése formaöntésekhez, ragasztáshoz és retusáláshoz 
A Egyszerű negatívforma-öntés gipszből és szilikon gumiból 
A Sokszorosító darabforma-készítés gipsz negatívformával 
A Sokszorosító darabforma-készítés gipszből, szilikon formával 
B Egyszerű és összetett pozitív gipszminták öntése, készítése 
B Egyszerű és összetett gipszminták kiegészítése, javítása 
A Sablonkészítés gipszhúzáshoz, forgatáshoz 
A Gipszlécek sík-, egyenes és köríves húzása sablonnal 
A Forgástestek, formák egyközpontú sablonnal való forgatása, esztergálása 
D Ellipszis alakú gipszforma (keresztsikló központú) sablon szerinti húzása 
C Gipszforma szabadkézi sablonnal való húzása 
B Egyszerűbb és bonyolultabb formák, makettek, gipszminták felrakással, ragasztással és faragással 
C A munka technikai előkészítése, szervezése a gipszöntés és megmunkálás technológiai sorrendje 

szerint 
C Az öntőformák nyers- és segédanyagok előkészítése a célnak megfelelő öntéshez (szoborhoz, 

díszítőmintához és kerámiaformához) 
D A célnak megfelelő gipsznegatív-öntőforma és pozitív magforma előkészítése bronzöntéshez 
D A műkőmassza gipsz, szilikon gumi vagy betonformába való bedolgozásának technológiája 
E Műkőformák és díszek sorozatöntése 
B Gipszrestaurálás és rekonstrukció gyakorlati tennivalói 
B A gipszminta felületi retusálása, polírozás-technikái 
D Állványépítés gipszmunkák elvégzéséhez 
A A díszítőelemek architektúrába vagy posztamensre való helyszíni beépítése 
A Felületvédő és megmunkáló technológiák, patinázási és aranyozási eljárások 
B Egyeztetés a kivitelezővel vagy megrendelővel 
C Munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelem előírásai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Sablonkészítő fa- és fémmegmunkáló szerszámok, kisgépek alkalmazása 
5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti rajz készítése 
4 Szabadkézi rajzolás 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
5 Gipszműhely passzív háttérfelszereléseinek (márványasztal, medencés vizesblokk, tároló és 

raktározó eszközökkel, sablonkészítésre alkalmas felszerelések stb.) használata 
5 Mintázó és gipszmegmunkáló kéziszerszámok használata 
3 Agyag- és gipsztároló, valamint keverő edények használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Szorgalom, igyekezet 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Együttműködő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 



Áttekintő képesség 
A környezet tisztántartása 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Logikus gondolkodás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1025-06 Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szakszerűen csomagolja a mintarabot (szobrot vagy díszt) 
Rakodást, rögzítést, szállítást végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B A nyers, illetve a kész gipszminta védelme (csomagolása) és szakszerű szállítása 
B A gipszalapanyag tulajdonságai és alkalmazásának módozatai 
C Csomagolási és rakodási szabványok alkalmazása 
C A mintázó és szobrász nyers- és segédanyagok szakszerű tárolása 
E A célnak megfelelő gipsznegatív-öntőforma és pozitív magforma előkészítése bronzöntéshez 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Tapintás 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Figyelem-összpontosítás 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1026-06 Szobormintázás és készítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megmintázza, elkészíti és tálalja vázlattervét 
Felméri a munka területet helyszíni bejárást végez 
Megjeleníti a szobor környezetét 
Előkészíti a munkát, a műhelyt és a szerszámokat karbantartja 
Mintázó anyagot, eszközöket szerez be, készít elő 
Előkészíti a mintázáshoz szükséges vázat, kelléket 
Figurális és nonfiguratív szobrot mintáz 
Díszítőelemeket, önálló plasztikát készít gipszből 



Portrét, mellszobrot, egész alakot komponál, mintáz 
Az agyagszobrot munka közben folyamatosan nedvesen tartja 
Befejezi a szobrot 
Agyagból (plasztilinből) vagy gipszből mintadarabot készít 
Gipsznegatívot készít egyszeri öntéshez 
A negatív formát megtisztítja 
Szobor-falvastagság szerint gipszformát önt 
A negatívot leemeli vagy lekopogja 
Szilikon és gipsznegatívhoz külső rögzítő gipszformát készít 
Előkészíti a gipszforma öntését 
Előkészíti a műkőforma öntését 
Fémvázat készít a szoborhoz 
A kész öntvényeket retusálja 
Gipszszoborhoz vázat készít 
A pozitív maszkot leönti, elkészíti 
Szoborról másolatot készít negatív darabformával 
A formából üreges és tömör öntvényeket készít 
Retusál, cizellál, csiszol, javít 
Gipszlapot önt 
Hegesztett fémszobrot, plasztikát készít 
Epoxigyanta-szobrot készít 
Fából szobrot farag 
Csontszobrot farag 
Szállítja (leszállíttatja), elhelyezi, átadja a munkát 
Szobrot, plasztikát posztamensre épít 
Ha szükséges, zsűrizteti a kész szobrot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szobrászati műfajok alapfogalmai 
B A hagyományos szobrászati anyagok tulajdonságai 
C A szobrászat kialakulásának története, fejlődése 
B A különböző korok és kultúrák szobrászati emlékei, és jellegzetes stílusjegyei 
C Az építészet szerkezetei és a szobrászat összefüggései 
B Az ember és állat anatómiai felépítésének, továbbá működésének alapismeretei 
B A plasztikai látásmód és láttatás kifejezőeszközei 
B A mondanivaló tartalma, a forma és az anyag összhangjának megjelenítése 
B Szobrász mintázó anyagok és eszközök 
B A szobrász szakmában használt anyagok, fajtái, tulajdonságai és legfontosabb technológiái 

(agyagok, viasz, plasztilin, fafajták, kövek, gipsz, csont, fém és műanyagok) 
B A szobrászműhely berendezései, felszerelési tárgyai 
C A kőzetek, a kőanyagok fajtái, tulajdonságai és vizsgálati módszerei 
C Kőfaragó technikák alkalmazásai, megmunkáló szerszámai, eszközei és gépi berendezései 
D A fafajták tulajdonságai, megmunkálása és alkalmazásai 
B Fafaragó-technikák, megmunkáló szerszámok, eszközök és gépi berendezések 
C A bronzöntés és a kohászati eljárások alkalmazásának története 
C Bronzöntő-technikák, megmunkáló szerszámok, eszközök és gépi berendezések 
D Mai anyagok, szerszámok, gépek, eszközök és technológiák alkalmazása 
B Szoborvázlatok, változatok méretarányos készítése (a végleges megoldás szerinti anyagimitációval) 
B Méretarányos építészeti rajz olvasása és készítési menete, különböző ábrázolási rendszerekben 
C Az egyedi és sokszorosításhoz szükséges negatívforma-készítés technikái 
C A megmintázott vázlat vagy kész szobor, valamint plasztika környezetbe illesztése 
C Szoborterv komplett dokumentációjának és prezentációjának elkészítése 
B A szobrász műterem és műhely eszközeinek előkészítése 
C A mintázó anyagok, szerszámok és azok előkészítése 
C A célszerszámok készítési anyagai és technikái 
C Szobor vagy plasztika mintázása agyagból és egyéb elasztikus anyagokból 
B Negatív forma öntése gipszből, szilikon gumiból 
B Sokszorosító darabforma készítése gipsz negatívformával 



B Sokszorosító darabforma készítése gipszből, szilikon formával 
B Egyszerűbb és bonyolultabb formák gipszminták felrakással és faragással 
C A technológiai folyamat választása 
A A szobormintázás alapműveletei, gyakorlati fogásai 
B A kézi megmunkálás módjai, fogásai 
C A gépi megmunkálás módjai, fogásai 
B Felületmegmunkáló technológiák és eljárások 
C A munka technikai előkészítése 
C A megmunkálások technológiai sorrendje 
C A mintázó- és a szobrászanyagok szakszerű tárolása 
C Szoborrestaurálás és -rekonstrukció gyakorlata 
D A nyers, illetve a végleges kész szobor mozgatása, védelme és szakszerű szállítása 
C Az agyag, illetve terrakotta szobor gipsz-negatívforma készítése 
D A szobor, illetve agyagforma üregelése, szárítása 
D A forma öntése agyagból és a szárítás módja 
D A kiszárított agyag retusálása 
D Az agyagszobor égetése 
D A kiégetett szobor retusálása, felületkezelése 
C A célnak megfelelő kő vagy márvány anyag választása 
B A célszerű kőmegmunkáló kéziszerszámok, gépek és eszközök alkalmazása 
D A gyártás és sorozatgyártás technikái 
C A szobor arányos kicsinyítése és nagyítása 
D Kész faragott szobor vagy díszítés szakszerű szállítása, védelme 
D A kőszobor és díszítőelemek architektúrába vagy posztamensre való beépítése 
D Állványépítés a kőfaragó munkák elvégzéséhez 
C Egyéni kőfaragó védő- és balesetmegelőző eszközök használata 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
5 Műszaki rajz, szerkesztési rajz olvasása, értelmezése (Monge rendszerben) 
5 Axonometrikus és perspektivikus ábra árnyékkal szerkesztett látványrajz 
5 Szobrászati technológiai jelképek értelmezése 
5 Szabadkézi rajzolás 
5 Komplex jelzésrendszerek 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
5 Szobrászműterem anyagtároló, mintázó eszközei kéziszerszámai, stabil ás forgó állványainak 

használata 
5 Gipszöntőműhely vizesblokkot, márványasztal tároló berendezéseket, gipszöntő és megmunkáló 

kéziszerszámokat, valamint a sablonkészítésre szolgáló fa- és fémmegmunkáló kézi, illetve 
kisgépeket használ 

3 Kőfaragó műhely megfelelő állványokkal, anyagmozgató berendezésekkel, valamint kézi és gépi 
faragó szerszámok használata 

2 Bronzöntő műhelyben a formakészítő és az olvasztókemence anyagmozgató, légelszívó és 
balesetelhárító berendezéseinek és kéziszerszámainak használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Tapintás 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 



Önállóság 
Döntésképesség 
Önfegyelem 
Precizitás 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kezdeményezőkészség 
Határozottság 
Irányítási készség 
Prezentációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Információgyűjtés 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezési képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Nyitott hozzáállás 
A környezet tisztántartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1027-06 Bronzszobor készítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A szobormintát előkészíti a választott fajtájú bronzöntéshez 
A szoborhoz (gipsz- vagy viaszmintát) majd homok öntőformát készít 
A szobrot bronzból kiönti (vagy szoboröntővel kiönteti) 
A bronzszobrot tisztítja, cizellálja, patinázza és polírozza 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szobrászati műfajok, alapfogalmak 
B A hagyományos szobrászati anyagok tulajdonságai 
C A szobrászat kialakulásának története, fejlődése 
B A különböző korok és kultúrák szobrászati emlékei és jellegzetes stílusjegyei 
C Az építészet szerkezetei és a szobrászat összefüggései 
B Szobrász mintázó anyagok és eszközök 
B A szobrász szakmában használt anyagok, fajtái, tulajdonságai és legfontosabb technológiái 

(agyagok, viasz, plasztilin, fafajták, kövek, gipsz, csont, fém és műanyagok) 
B A szobrászműhely berendezései, felszerelési tárgyai 
B Gipszöntő-technikák alkalmazása, megmunkáló szerszámok, eszközök és gépi berendezések 
C A bronzöntés és a kohászati eljárások alkalmazásának története 
C Bronzöntő technikák megmunkálóm szerszámok eszközök és gépi berendezések 
D Mai anyagok szerszámok gépek és eszközök és technológiák alkalmazása 
B Méretarányos építészeti rajzolvasás és készítési menet különböző ábrázolási rendszerekben 
C Az egyedi és sokszorosításhoz szükséges negatívforma-készítés technikái 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 



5 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Műszaki rajz, szerkesztési rajz olvasása, értelmezése (Monge-rendszerben) 
5 Szobrászati technológiai jelképek értelmezése 
5 Szabadkézi rajzolás 
5 Komplex jelzésrendszerek 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
2 Bronzöntő műhelyben a formakészítő és az olvasztókemence anyagmozgató, légelszívó és 

balesetelhárító berendezéseinek és kéziszerszámainak használata 
 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Erős fizikum 
Tapintás 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 
Döntésképesség 
Precizitás 
Szervezőkészség 
Szorgalom, igyekezet 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Közérthetőség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Általános tanulóképesség 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1028-06 Műkő- és agyagszobor készítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Műkőhöz gipsz, beton, szilikon gumi negatívformát készít 
Műkőhöz masszát kever és formába dolgozza 
A műkövet kötés után csiszolja, polírozza 
Száraz gipszet esztergál 
Az agyagot kellő falvastagságig kivájja 
A szobrot kiszárítja és kiégeti (vagy kiégetteti) 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A A szobormintázás alapműveletei, gyakorlati fogásai 
B A kézi megmunkálás módjai, fogásai 



C A gépi megmunkálás módjai, fogásai 
B Felületmegmunkáló technológiák és eljárások 
C A munka technikai előkészítése 
C A megmunkálások technológiai sorrendje 
C A mintázó- és szobrászanyagok szakszerű tárolása 
C Szoborrestaurálás és rekonstrukció gyakorlata 
D A nyers, illetve a végleges kész szobor mozgatása, védelme és szakszerű szállítása 
D A szobor, illetve agyagforma üregelése, szárítása 
D A forma öntése agyagból, és a szárítás módja 
D A kiszárított agyag retusálása 
D Az agyagszobor égetése 
D A kiégetett szobor retusálása, felületkezelése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű beszédkészség 
5 Műszaki rajz, szerkesztési rajz olvasása, értelmezése (Monge-rendszerben) 
5 Szobrászati technológiai jelképek értelmezése 
5 Szabadkézi rajzolás 
5 Komplex jelzésrendszerek 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
5 Szobrászműterem anyagtároló, mintázó eszközei, kéziszerszámai, stabil és forgó állványainak 

használata 
 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Erős fizikum 
Tapintás 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Önállóság 
Döntésképesség 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Visszacsatolási készség 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
A környezet tisztántartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1029-06 Kő- vagy márványszobor faragás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 



Saját szobrát maga faragja, vagy megbízást ad a faragásra 
Mintáról farag 
A szobormintán fix pontokat tűz ki a pantográf számára 
A nyers kövön kijelöli a mérőpontokat 
Szobrot (érmet) pantográf segítségével kicsinyít vagy nagyít 
Stabil vagy forgó kőfaragó állványzatot készít 
A kiválasztott kőfajta mérete, anyaga szerinti szerszámokat használ 
Durva faragást végez 
Faragás közben, folyamatosan ellenőrzi a pontos méreteket 
Finomfaragást végez, betűt vés, színez 
A faragáskor keletkezett anyaghibát pótolja és javítja 
A megfaragott kő- vagy márványszobrot csiszolja, polírozza 
Felületkezelést, fényezést, impregnálást végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szobrászati műfajok, alapfogalmak 
B A hagyományos szobrászati anyagok tulajdonságai 
C A szobrászat kialakulásának története, fejlődése 
B A különböző korok és kultúrák szobrászati emlékei és jellegzetes stílusjegyei 
C Az építészet szerkezetei és a szobrászat összefüggései 
B Szobrász mintázóanyagok és eszközök használata 
B A szobrászműhely berendezései, felszerelési tárgyai 
C A kőzetek, a kőanyagok fajtái, tulajdonságai és vizsgálati módszerei 
C Kőfaragó technikák alkalmazásai, megmunkáló szerszámai, eszközei és gépi berendezései 
D Mai anyagok, szerszámok, gépek, eszközök és technológiák alkalmazása 
B Méretarányos építészeti rajz olvasása és készítési menete különböző ábrázolási rendszerekben 
B A kézi megmunkálás módjai, fogásai 
C A gépi megmunkálás módjai, fogásai 
B Felületmegmunkáló technológiák és eljárások 
C A munka technikai előkészítése 
C A megmunkálások technológiai sorrendje 
C Szoborrestaurálás és rekonstrukció gyakorlati alapismeretei 
D A nyers, illetve a végleges, kész szobor mozgatása, védelme és szakszerű szállítása 
C A célnak megfelelő kő- vagy márványanyag választása 
B A célszerű kőmegmunkáló kéziszerszámok, gépek és eszközök alkalmazása 
D A gyártás és sorozatgyártás technikái 
C A szobor arányos kicsinyítése és nagyítása 
D Kész faragott szobor vagy díszítés szakszerű szállítása, védelme 
D A kőszobor és díszítőelemek architektúrába vagy posztamensre való beépítése 
D Állványépítés a kőfaragó munkák elvégzéséhez 
C Egyéni kőfaragó védő- és balesetmegelőző eszközök használata 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Kézírás 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
5 Műszaki rajz, szerkesztési rajz olvasása, értelmezése (Monge-rendszerben) 
5 Axonometrikus és perspektivikus ábra árnyékkal szerkesztett látványrajz 
5 Szobrászati technológiai jelképek értelmezése 
5 Szabadkézi rajzolás 
5 Komplex jelzésrendszerek 
3 Mennyiségérzék 
3 Térérzékelés 
3 Kőfaragó műhely megfelelő állványokkal, anyagmozgató berendezésekkel valamint kézi és gépi 

faragószerszámok használata 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Erős fizikum 



Tapintás 
Térlátás 
Térbeli tájékozódás 
Kézügyesség 
Stabil kéztartás 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Önállóság 
Döntésképesség 
Precizitás 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Logikus gondolkodás 
Kritikus gondolkodás 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 
Módszeres munkavégzés 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
Az 54 211 15 0010 54 01 azonosító számú, Bronzműves és szoboröntő megnevezésű szakképesítés-elágazás 

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  
1025-06 Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása 
1027-06 Bronzszobor készítés 

 
Az 54 211 15 0010 54 02 azonosító számú, Díszítő szobrász megnevezésű szakképesítés-elágazás 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  
1023-06 Gipszformakészítés 
1024-06 Munkavégzés gipszsablonnal 
1026-06 Szobormintázás és készítés 
1027-06 Bronzszobor készítés 
1028-06 Műkő- és agyagszobor készítés 

 
Az 54 211 15 0010 54 03 azonosító számú, Kőszobrász megnevezésű szakképesítés-elágazás 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  
1023-06 Gipszformakészítés 
1025-06 Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása 
1026-06 Szobormintázás és készítés 
1029-06 Kő- vagy márványszobor faragás 

 
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., 7., 8. és 9. vizsgarészek megkezdésének feltétele szobrász vizsgaremek (az szakképesítés-elágazásnak 
megfelelő) készítése, a képző intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 3 hónapja alatt 
 
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: 
1023-06 Gipszforma készítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Megadott ornamentális formáról gipsznegatív készítése és minta öntése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A gipsz- és szilikon gumi-formaöntés menetének lépcsői 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1024-06 Munkavégzés gipszsablonnal 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Összetett formájú gipszprofil készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Egyenes gipszprofil húzása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 



Kör alakú rozetta húzása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1025-06 Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Egy posztamensre épített mellszobor szállításra, alkalmassá tétele 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott mennyiségű – beépítésre szánt – gipszornamentikák szállítási módjai 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1026-06 Szobormintázás és készítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A vizsgaremek koncepciójának és technikai kivitelének indoklása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Szobormintázás és szobor készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1027-06 Bronzszobor készítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A bronzöntés lépései és technikája 
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% 
 
9. vizsgarész 



A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1028-06 Műkő- és agyagszobor készítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Mintázás és műkőkészítés 
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% 
 
10. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1029-06 Kő- vagy márványszobor faragás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A kőszobrászat jellemzői, anyagai 
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. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 54 211 15 0010 54 01 azonosító számú, Bronzműves és szoboröntő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 25 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
8. vizsgarész: 50 

 
Az 54 211 15 0010 54 02 azonosító számú, Díszítő szobrász megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 25 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 20 
8. vizsgarész: 10 
9. vizsgarész: 10 

 
Az 54 211 15 0010 54 03 azonosító számú, Kőszobrász megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 25 
2. vizsgarész: 5 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 5 
7. vizsgarész: 25 
10. vizsgarész: 20 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
 
A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

– 



 
VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 
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Rajzbak   X X 
Forgó állvány   X X 
Mintázó állvány   X X 
Elektromos kézi kisgépek   X X 
Mintázó eszközök   X X 
Fafaragó, kőfaragó célszerszámok   X X 
Kéziszerszámok   X X 
Gipszes kéziszerszámok, eszközök   X X 
Homokforma készítés eszközei, berendezései X     
Öntőműhely berendezései, eszközei, kéziszerszámai X     
Cizellőr szerszámkészlet X     
Mérőeszközök, műszerek 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 
 


