A 79. sorszámú Mozgókép- és animációkészítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Mozgókép- és animációkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
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: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai
gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári
koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
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Képes forgatókönyv rajzoló
Figura és háttér-készítő asszisztens

3.1.6.

Mozdulatterv rajzoló

3.1.7.

Beállítási rajz készítő

3.1.8.
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Fázisrajzoló

A mozgóképkészítő szakember, a mozgófilm, videó-film, rajzfilm, számítógépes animáció területén,
szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó, digitális kép és hangkezelő programokat,
valamint az ide kapcsolódó fotó, film, TV videó, világítás és hangtechnikai berendezéseket.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
–
–
–
–

az animációs stúdiók különféle területein: beállítási-rajz készítő, képes forgatókönyv (storyboard)
rajzoló, sík és plasztikus figuratervező, mozdulatterv rajzoló, háttérfestő és számítógépes
munkatársi feladatokat ellátására
TV és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai és számítógépes grafikus
asszisztensi feladatokat ellátására
az animációs-film készítő a síkművészet és az időben lejátszódó művészeti ágak területén (filmTV) az előzetesen megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítésének alapján feladatok
elvégzésére
önálló vállalkozóként képes saját munkájának megtervezésére és szervezésére

Szakmai vizsgáinak befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
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A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
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A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
10586-12
10733-12
10588-12
10659-12
10660-12
10661-12
11498-12
11499-12
11500-12

megnevezése
Művészetelmélet és ábrázolás
Az audiovizuális szakmák vállalkozási ismeretei és környezete
Tervezés és technológia
Számítógépes grafikai programok
Szaktörténet és munkakörnyezet
Mozgókép és animáció készítés
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

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. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

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. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok
során készült munkákból
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

C

5.2.1.
5.2.2.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
5.2.3.
10586-12
Művészetelmélet és ábrázolás
gyakorlati, szóbeli
5.2.4.
10733-12
Az audiovizuális szakmák
szóbeli
vállalkozási ismeretei és környezete
5.2.5.
10588-12
Tervezés és technológia
gyakorlati
5.2.6.
10659-12
Számítógépes grafikai programok
szóbeli
5.2.7.
10660-12
Szaktörténet és munkakörnyezet
szóbeli
5.2.8.
10661-12
Mozgókép és animáció készítés
gyakorlati, szóbeli
5.2.9.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
írásbeli
képzések esetén)
5.2.10.
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
5.2.11.
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.
Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Rajz mintázás, tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolás
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat aránya: 35%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Adott téma, vagy önálló gondolat, mozgóképi animációban történt a tanulmányi idő
utolsó szorgalmi idejében- megvalósított szakmai munka és a rajzi plasztikai tanulmányok együttes bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 35%
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: Mozgókép- és animáció készítő szakmaismeret
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott témaköröket tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási 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
5.3.1. A) Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása vizsga-remek bemutatásával
A vizsgaremeket a befejező évfolyam lezárása, és a vizsgák megkezdése közötti időszakban, a
vizsgaszervezőnél kell elkészíteni, a vizsgabizottság iskolai tagjának személyes felügyelete mellett.
A feladatot a vizsgaszervező intézmény adja ki a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásával.
A vizsgaremek elkészítésének időtartama:
– rajz-festési feladat esetén minimum 4 óra, maximum 8 óra
– mintázási és plasztikai feladatnál minimum 8 óra, maximum két nap 14 (2x7) óra
A kész vizsgafeladatot eredetiben kell prezentálni a szakmai vizsga idején és helyszínén.
5.3.1. B) Szakmai vizsga-remek bemutatása és prezentáció
A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a
vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex
halmazából.
A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját
nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).
A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképzési tanév második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki,
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Munkaasztal (helyi célmegvilágítással, a tanulók létszáma és a feladat
(szerint)
Székek (tanulók létszáma szerint)
Ruhafogasok vagy szekrény (tanulók létszáma szerint)
Átvilágító asztalok és stiftek (tanulók létszáma szerint)
Rajztáblák
Rajz, festék, és egyéb segédeszközöket, illetve anyagokat tároló szekrény
Fiókos rajzlap tároló szekrény
Elektromos varrógép
Szabász ollók, cikk-cakk olló
Ragasztópisztoly
Bőrlyukasztók (különféle méretben)

6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.
6.45.
6.46.
6.47.
6.48.
6.49.
6.50.
6.51.
6.52.
6.53.
6.54.
6.55.
6.56.
6.57.

Papírlyukasztó (stiftekhez)
Asztali papírvágó táblaolló
Elektromos varrógép (2 db)
Számítógép terem(tanulók létszáma szerint munkaállomással)
Számítógépek, monitorok (tanulók létszáma szerint),
Fekete fehér lézer nyomtató
CF, SD, Micro SD Kártyaolvasó
Flip chart tábla rajz animációhoz, tervezéshez (filcekkel, szivaccsal)
Digitális rajztáblák (5-7 db)
Digitális álló- és mozgóképrögzítő kamerák
Digitális rajztáblák (5-7 db)
Lapszkenner
Vektor-, illetve pixelgrafikus,- és 2D, 3D mozgókép feldolgozó programok
Hálózat, Internet hozzáférés csatlakozások
Adattároló eszközök (CD, DVD, külső Hardware, pen drive stb.)
Fényképezőgépek- és mozgóképrögzítő kamerák, objektívek
Fénymérők
Kamera rögzítő állványok
Statívok
Elektromos elosztók
Fehérfényű lámpák
Spot lámpák
Derítők
Green/blue háttér
Tárgyasztal
Trükk-felvételi háttér terepasztal
Hangfelvevő és keverő berendezés
Eszköz, illetve anyagtároló szekrények
Sötétítő függönyök
Gipszelő- eternit, vagy márvány munkaasztal
Gipsztároló láda
Agyagtároló láda
Mintázó állványok
Műanyag öntőedények
Gipszkeverő kőműves kanalak (fandlik)
Gipszkeverő gumilabdák
Gipszkeverő kanalak (lanzetták)
Gipszmegmunkáló eszközök (kaparók (kratzerek), vésők)
Gipszreszelők (különféle durvaság, illetve finomság szerint)
Gipszlehúzó simítók (zittlingek)
Fűrészek (fa, gipsz és fém kézifűrészek)
Fa és fémreszelők (tűreszelő készlet)
Fémkalapácsok
Fa lekopogó kalapács
Elektromos fúrógép
Csigafúró készlet

6.58.
6.59
6.60.
6.61.
6.62.
6.63.
6.64.
6.65.
6.66.
6.67.
6.68.
6.69.
6.70.
6.71.
6.72.
6.73.
6.74.
6.75.
6.76.
6.77.
6.78.
6.79.
6.80.
6.81.
6.82.
6.83.
6.84.
6.85.
6.86.
6.87.
6.88.
6.89.
6.90.
6.91.
6.92.
MŰHELYEK
6.93.
6.94.
6.95.
6.96.
6.97.

Fémlemezvágó olló
Vegyszertároló szekrény (segédanyagok, hígítók, műgyanták, stb. tárolására)
Formakészítéshez szükséges segédanyag tároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Vonalzók, mérőeszközök
Satupad
Munkapadok kézi megmunkáláshoz
Anyagtárolók fához
Munkapadok gépek számára
Géptároló szekrény
Kéziszerszám tároló szekrény
Félkészmunka tároló
Állványos fúrógép
Asztali körfűrész
Kézi fűrészek (keretes, illesztő, rókafarkú, fém-, illetve lombfűrész)
Fém kalapácsok több méretben
Fakalapács
Gumikalapács
Gyalugép
Kézi elektromos gyalu
Elektromos szúró fűrész (dekopír fűrész)
Korongcsiszoló
Kézi motoros szalagcsiszoló
Faipari esztergagép
Fa-eszterga kés készlet
Faipari csigafúrók (különféle méretben)
Kézi-és gépi csavarhúzók (különféle méretben)
Csavarhúzó kulcs sorozat (különféle méretben)
Pillanatszorítók
Mérőeszközök (mérőszalag, tolómérő, körző stb.)
Vonalzók (különféle méretben)
Telefon
Elsősegély doboz
Tűzoltó készülék
Porelszívó berendezés
Rajz műterem
Számítógép terem
Felvételi stúdió
*Formakészítő műhely
*Háttér és bábkészítő műhely

*A csillaggal jelölt műhelyeknek, amelyeket esetleg más szakok is használhatnak, az intézményen belül kell
rendelkezésre állnia

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI)
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.
e-mail: info@opakfi.hu
Tel.: 06 1 783 4781
Magyar Filmművészek Szövetsége
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel.: 06 1 342 4760
E-mail: filmszovetseg@t-online.hu

