
 
GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 215 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Gipszmintakészítő 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 8149 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Gipszmintakészítő 3 3000 
 



 
II. 

EGYÉB ADATOK 
 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gipszmintakészítő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a Művészet, közművelődés, 
kommunikáció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában. E kompetenciák 
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam 
keretében is. 

 Vagy 
 
 Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
   
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30% 
 
3. Gyakorlat aránya: 70% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben):    1,5 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):  nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 



 
III. 

MUNKATERÜLET 
 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

8149 Egyéb építőanyag-ipari terméket gyártó gépkezelők 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 
Kialakítja saját munkafeltételeit 
Megrendelést vesz fel 
Mintát, formát, sablont készít 
Gipsz negatívokat készít 
Negatív formákban üreges vagy tömör öntvényeket állít elő 
Előkészíti a bronzöntéshez a gipszmintát és a szobrot 
Gipszlapot használ és épít, vagy ragaszt össze  
Egyenes díszléceket készít gipszből 
Forgástesteket készít gipszből 
Összeépített elemekre ornamentikát mintáz 
A szobrot vagy a díszeket készen átadja, szállítja 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

54 211 15  Szobrász 
 



 
IV. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1022-06 Gipszmegmunkálás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kialakítja, és folyamatosan fejleszti a szakmai műhely és eszközhátterét 
Alkalmazza munkája során vállalkozási ismereteit 
Feladatához költségkalkulációt készít 
Helyszíni méréseket végez  
Anyagszükségletet számol 
Egyeztet a tervezővel a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a 
megrendelővel 
Ellenőrzi a szükséges anyagokat, eszközöket, gépeket 
Egyszerű és összetett díszítő-gipszmintákat készít 
Szobrot, mintát előkészít a gipszöntéshez 
Gipsznegatívot készít egyszeri öntéshez 
Megtisztítja a negatív öntőforma-darabok felületét 
Víztaszító réteggel vonja be a gipsznegatív felületét 
Különböző szerkezetű és anyagú gyártóformákat készít régi és új mintáról 
Szilikon gumi negatívhoz belső illesztő gipsz darabformát készít  
A szilikon és gipsz negatívhoz külső rögzítő gipszformát készít  
Összeállítja, rögzíti az öntőformát 
Előkészíti a pozitív gipszmintaöntést 
Előkészíti a pozitív műkőminta öntést 
A megkötött egyszeri pozitív mintáról leemeli a negatívot, vagy lekopogja 
Alkalmassá teszi az öntésre, tisztítja, felület kezeli  
A kész megkötött gipszöntvényt retusálja 
Az elkészült műkövet retusálja, csiszolja, polírozza 
A gipszöntvényt beépíti a helyére 
A szobrot posztamensre helyezi, rögzíti 
A szobrot alkalmassá teszi a homokformázáshoz 
Gipszből nyers öntőmagformát készít 
Viaszmintát készít a bronzöntés igénye szerint 
Gipszlapba mintákat farag 
Sík gipszlapokból formákat állít össze és ragaszt 
Összeállítja a gipsz kihúzósablont, és formaleválasztóval kezeli 
A kihúzott profilokat illeszti, ragasztja, retusálja 
A mértani és ornamentális összeépített elemekről sokszorosító formát készít 
Sokszorosít, készre gyárt gipsz és műkő mintákat 
Épület külsőn vagy kültéri helyeken elhelyezett elemeket időjárásálló 
felületkezeléssel lát el  
A szobrot átadja 
A munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat betartja  
Részt vesz a számlák összeállításában 

 



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 az 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 negatív formakészítés technikái 
B Méretarányos építészeti műszaki rajzolvasás és rajzkészítés 
C Munka-, baleset-, egészség-, tűz és környezetvédelem előírásai 
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 előkésztése 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 
B A nyers illetve a kész gipszminta védelme (csomagolása) és szakszerű szállítása 
D Állványépítés gipszmunkák elvégzéséhez 
A A díszítőelemek architektúrába vagy posztamensre való helyszíni beépítése 
A Felületvédő és megmunkáló technológiák, patinázási és aranyozási eljárások 
C Vállalkozói alapismeretek és szabályok 
B Anyag- és költségkalkuláció, árajánlat adása 



C Megrendelés felvétele, teljesítése 
B Egyeztetés a kivitelezővel vagy megrendelővel 
D Részvétel a számla kiállításában és/vagy számla adása 
C Referenciák dokumentálása 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
1 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás, írásban 
5 Építészeti rajz olvasása, értelmezése 
4 Építészeti rajz készítése 
4 Szabadkézi rajzolás 
4 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
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 
Látás 
Precizitás 
Stabil kéztartás 
Szorgalom, igyekezet 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Módszeres munkavégzés 
Figyelem-összpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Intenzív munkavégzés 
Logikus gondolkodás 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
A környezet tisztán tartása 

 
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 készség  

 
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 gipsz-sablonnal 
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 alkalmazás 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 31 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Gipszmintakészítő megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1022-06 Gipszmegmunkálás 
1023-06 Gipszforma készítés  
1024-06 Munkavégzés gipsz-sablonnal 
1025-06 Szobrok vagy díszek mozgatása, átadása 



 
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 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1022-06 Gipszmegmunkálás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Darabforma készítése adott gipszmintáról 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A gipszműhely berendezéseinek, gépeinek, szerszámainak és anyagainak 
bemutatása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A száraz gipszforma felületkezelési eljárásainak anyagai, módszerei és menete 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

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

 
2. 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% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1024-06 Munkavégzés gipsz-sablonnal 
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% 

 
4. 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% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 215 01 0000 00 00 azonosító számú, Gipszmintakészítő megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 30 
2. vizsgarész: 30 
3. vizsgarész: 30 
4. vizsgarész: 10 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
 

A szakképesítéshez 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 

 G
ip

sz
m

in
ta

ké
sz

ítő
 

Gipszöntő műhely X 
Gipszmegmunkáló eszközök X 

 



 
VII. 

EGYEBEK 
 
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért 
felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat 
 
A szakmai vizsgán alkalmazandó értékelési útmutatókat, egyéb dokumentumokat, illetve a 
vizsgán használatos segédeszközökre vonatkozó részletes szabályokat a szakképesítésért 
felelős miniszter közzéteszi  
 
A szakmai bizonyítvány kiegészítő lapra vonatkozó előírások külön jogszabály szerint 
kerülnek meghatározásra 
 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama: 2 x 90 
óra  
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara helyileg illetékes tagozata 
 
 


