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A 193. sorszámú Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai 
és vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 582 06 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 
 
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 04 Festő, mázoló, tapétázó 
 
2.3. Előírt gyakorlat: az előírt szakirányú szakképesítés megszerzésétől igazolt 1 év  
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  
 
2.8. Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör 
3.1.2. 7535 Festő és mázoló Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 

 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása 
 
A Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladata a műemlék jellegű épületek, építmények rekonstrukciós 
munkálatainak elvégzése.  
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- megismeri a helyi- vagy nemzetközi építési, és műemlékvédelmi előírásokat 
- felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végezni 
- meglévő bevonat rétegrendjének felépítését megvizsgálni 
- az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni 
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- szakmai javaslatot adni felújítandó felület minősítéséről 
- anyagszükségletet meghatározni tervrajzról, és helyszínen 
- vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 
- enyves festést készíteni oszlatott kivitelben 
- megállapítani a megfelelő technika, anyag használatát 
- megtervezni a helyreállítást 
- különleges (becsiszolt) mázolást készíteni, díszítéssel (faerezés, olajmárványozás, füstmárvány) 
- különleges tapétát (falkárpitozást) készíteni, megfelelő díszítéssel 
- tisztítást végezni a felületen 
- rekonstrukciós munkát végezni a megfelelő technikával és anyaggal, restaurátori irányítással 
- technológiának, stílusnak, megfelelő, különleges díszítést végezni (patinázás, antikozás, aranyozás, 

márványozás, plasztikus vonalazás) 
- betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 
- elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, 

anyagtárolás, hulladékkezelés) 
- elvégezni a befejező munkálatokat, munkaterületet átadni. 

 
 
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 04 Festő, mázoló, tapétázó 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. 11344-12 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladatok 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
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. 
 
 
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. 11344-12 
Rekonstrukciós és műemléki festő, 
mázoló feladatok 

gyakorlati 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Rekonstrukciós és műemléki felület helyreállítása  
 
A vizsgafeladat ismertetése: Helyszíni diagnosztizálás, meglévő állapot dokumentálása, felülettisztítási, felújítási 
eljárás meghatározása, helyreállításhoz szükséges anyagok, festékek kiválasztása, díszítés megtervezése, 
rekonstrukció elvégzése. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat aránya: 100 % 
 
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: – 
 

A vizsgafeladat ismertetése: – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 
 
 
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 gyakorlati feladatokat a vizsgaszervező helyileg állítja össze, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A helyi 
sajátosságoknak megfelelően a vizsgabizottság dönthet a fent felsorolt feladatok összevonásáról, az előírt 
vizsgaidőket módosíthatja a konkrét feladat függvényében. 
 
Az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz megengedett. A vizsgázó hozza 
magával a szükséges eszközöket, szerszámokat. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel 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 
6.4. Díszítő szerszámok 
6.5. Festőipari tapétázási gépek 
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6.6. Segédeszközök 
6.7. Mérőeszközök 
6.8. Állvány, létra 
6.9. Műszaki dokumentáció 

6.10. Számítógép 
6.11. Szoftverek 
6.12. Nyomtató 
6.13. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 
6.14. Anyagmozgató gépek, eszközök 
6.15. Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló 
6.16. Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei 

 
 

7. EGYEBEK 
 

A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is:  
 
Szakmai előképzettség: 
31 5216 17 Szobafestő-, mázoló és tapétázó vagy  
33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó vagy  
33 582 04 1000 00 00 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó vagy  
1611 Szobafestő és mázoló (tapétázó) vagy  
234 Festő, mázoló, tapétázó, címfestő vagy  
821 Épületfestő és mázoló vagy  
826 Szobafestő és mázoló szakképesítés megléte 

 
 

 


