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A 157. sorszámú Műemléki díszítőszobrász megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 04 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Műemléki díszítőszobrász 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: – 
 

 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %  
 
2.8. Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)   
3.1.2. 

7536 
Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász 

Kőfaragó 
3.1.3. Épületszobrász 
3.1.4. Műkőkészítő 
3.1.5. Sírkő és műkőkészítő 
 
 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
A műemléki díszítőszobrász a régi épületeken lévő kő, műkő és gipsz dísztő elemek javítását, helyreállítását 
végzi önállóan vagy irányítás mellett.  
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A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- előkészíteni a munkafolyamatokat 
- mintát, formát, sablont készíteni 
- műkövet készíteni a műhelyben 
- műkövet készíteni a helyszínen 
- díszítőelemeket készíteni gipszből 
- kőanyagú építő- és díszítő elemeket készíteni 
- az elkészült munkadarabot beépíteni, elhelyezni 
- befejezni a munkafolyamatot 
- helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végezni 

 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11341-12 Műemléki épületek szobrászati munkái 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. 
 
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11341-12 Műemléki épületek szobrászati munkái írásbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Díszítőelem hiányzórészeinek restaurálása felhordásos technikával 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett sérült, vagy hiányos díszítőelem javítási 
restaurálási feladatot old meg, az általa megismert módon, a rendelkezésére biztosított anyagokkal. 
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A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 
A vizsgafeladat aránya: 50 % 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Díszítőelem tisztítása, átfaragása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Műemléki vagy régi épületről származó díszítőelem tisztítása, átfaragása 
impregnálása 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Műemléki díszítőszobrászati munkák 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott modulok modul rendeletben kiadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek 
6.3. Kéziszerszámok (kőfaragó, műköves, épületszobrász 
6.4. Díszítő szerszámok (mintázófa, szobrászkések, vésők) 
6.5. Kő, műkő megmunkálási gépek 
6.6. Elektromos kisgépek 
6.7. Mérőeszközök 
6.8. Állvány, létra 
6.9. Műszaki dokumentáció 

6.10. Számítógép 
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6.11. Szoftverek 
6.12. Nyomtató 
6.13. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 

 
 

7. EGYEBEK 
 

 


