
A 100. sorszámú Artista megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Artista 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: P 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: – 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén általános iskola befejezett 4. 
évfolyama 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 10 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 90 % 
 
2.8 Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: gyakorló fellépések: 8 év 
alatt évente 15-20 alkalommal, alkalmanként 30-120 perces előadásokkal 
 

 
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. 

2728 Artista, cirkuszművész 

Akrobata 

3.1.3 Bohóc 

3.1.4. Erőművész 

3.1.5. Kötéltáncos 

3.1.6 Légtornász 

3.1.7 Zsonglőr 

3.1.8. Egyensúlyozó  
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 



 
Cirkuszban, varietében, színházban és egyéb előadói helyeken artistaprodukciókat mutat be művészi szinten. 
Feladatai: bohóctréfák, humoros történetek előadása 
Veszélyes és látványos torna és légi gyakorlatok 
Akrobatikus számok 
Erőemelő számok 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 
- önálló artistaprodukció létrehozására 
- jogszabályi kötelezettségek ismeretére és alkalmazására 
- szakmai bemutatókon való részvételre 
- referenciaanyagok készítésére 
- piaci igények felmérésére és üzleti ajánlatok adására 
- számítógépes felhasználói ismeretek alkalmazására 
- rendszeres kapcsolattartásra munkaadókkal és ügynökségekkel 
- adminisztrációs tevékenységekre és szerződések kötésére 
 
 
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. - - - 
 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

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

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10583-12 Artista szaknak megfelelő produkció 

4.4. 10584-12 Jogi, gazdálkodási és marketing ismeretek 

4.5. 10585-12 Cirkusztörténet és szakmai nyelv 

4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.  

4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
 
 

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. 

 
Igazolt szakmai gyakorlat 

 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 



5.2.2. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10583-12 Artista szaknak megfelelő produkció gyakorlati 

5.2.4. 10584-12 Jogi, gazdálkodási és marketing ismeretek írásbeli 

5.2.5. 10585-12 Cirkusztörténet és szakmai nyelv írásbeli 

5.2.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 
képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 

5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 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 vizsgafeladat megnevezése: Artista produkció bemutatása 
 

A vizsgafeladat ismertetése: Közönség előtt bemutatott műsor a számzsánerhez illeszkedő koreográfiával, zenei 
anyaggal és a produkcióhoz szükséges kosztümmel 

 
A vizsgafeladat időtartama: 5-10 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi, gazdálkodási és marketing ismeretek, Cirkusztörténet és szakmai nyelv 
 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi tételsorok az alábbi témakörökre vonatkoznak: gazdasági, jogi, 
cirkusztörténet 

 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 
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 vizsgán használható segédeszközök: a bemutatott vizsgaműsor szakjainak megfelelő, az intézmény által 
biztosított artista rekvizitek 

 
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. Zsonglőr eszközök 

6.3. Akrobatikus ugró-, dobóeszközök 

6.4. Légtornász eszközök 

6.5. Egyensúlyozó eszközök 

6.6. Bohóc kellékek 

6.7. Egészségügyi- és biztonságtechnikai eszközök 

6.8. Hangtechnikai eszközök 

6.9. Fénytechnikai eszközök 

6.10. Cirkuszi épület, sátor 

6.11. Számítástechnikai és kommunikációs eszközök 

6.12. Emelő szerkezetek 

6.13. Kéziszerszámok  
 
 

7. EGYEBEK 
 

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
 
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA) 
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén 

 
 


