MOZGÓKÉPTERJESZTŐ ÉS - ÜZEMELTETŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

52 341 08 0000 00 00

2. A szakképesítés megnevezése:

Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

3. Szakképesítések köre:
3.1 Részszakképesítés
Azonosítószám:
Megnevezés:
3.2

Elágazások

3.3

Ráépülés

52 341 08 0100 52 02
Mozigépész

Nincsenek
Azonosítószám: 52 341 08 0001 54 01
Megnevezés:
Mozgókép-forgalmazó

4. Hozzárendelt FEOR szám:

5119

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés/Ráépülés megnevezése
Mozgóképterjesztő és -üzemeltető
Mozgókép-forgalmazó

Szakképzési
évfolyamok száma
-

Óraszám
800
500

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

50%
50%

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): –
Időtartama (évben vagy félévben):
–
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
–

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Mozigépész

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:
Óraszám: 500
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

50%
50%

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
–
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:

Mozgókép-forgalmazó

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:

52 341 08 0000 00 00 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

Előírt gyakorlat:
–
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

50%
50%

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
5119

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb kereskedelmi foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kópiákat kezel
Üzemelteti a vetítő- és hangosító berendezést
Előadásokat bonyolít le
Gazdálkodási és irányító tevékenységet folytat
Forgalmazási és szerzői jogokat érvényesít
Kapcsolatot tart a forgalmazókkal és kiadókkal
Tájékozódik a hazai és a nemzetközi filmpiac trendjeiről
Műsortervet készít
Filmcsomagokat állít össze és ajánlja a területét érintő közösségi felhasználóknak
PR tevékenységet folytat
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
-

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2510-06 A filmkészítés általános és szakmai környezete
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tisztázza a munkájával kapcsolatos elvárásokat és feltételeket
Felveszi a kapcsolatot a megbízóval, illetve annak képviselőjével
Dönt a formáról: vállakozási, megbízási vagy munkaszerződést köt-e
Részleteiben tisztázza és egyezteti a feltételeket
Megköti a munkájára, jogviszonyára vonatkozó szerződést
A szerződésben foglaltaknak megfelel, azokat érvényre juttatja
Eleget tesz közteher-viselési és számviteli kötelezettségeinek
Ismeri a szakmai környezetet és felméri a megbízót
Tisztázza felelősségi körét a munkavédelem területén
Az előzővel összhangban esetleg megállapodást köt
Betartja a munkavédelmi és biztonsági előírásokat
Felméri a feladatát
Tisztázza annak a konkrét produkciónak, amellyel dolga van, a zsánerét, a
funkcióját, közönséghez juttatásának módját
Áttekinti feladata rutinszerű és kreatív elemeit
Munkáját megtervezi
Értelmezni tudja a költségvetést, a technológiai és az ütemtervet
Használja, a maga területén betartja, szükség szerint korrekciójukat kéri
Munkáját beilleszti a teljes folyamatba
Beilleszkedik a produkcióba, illetve annak működtetésébe
Bekapcsolódik a technológiába
Bekapcsolódik a stáb, illetve vállalkozás szervezetébe
Együttműködik az alá-, mellé- és fölérendeltekkel, valamint a külső partnerekkel
Végrehajtja konkrét feladatait
Munkáját szakszerűség, pontosság, gondosság jellemzi
A változó elvárásokhoz kreatívan és önállóan alkalmazkodik
Anyagait a következő munkafázisok részére előkészíti, átadja
Folyamatosan továbbképzi magát
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Jogrendszer, személyiségjog és polgári jog
B Média- és szerzői jog
B A vállalkozások és a munka világának szabályozása
A Balesetvédelem és biztonságtechnika
B Tűzvédelmi szabályok
B Társadalom és művelődés
B Kommunikáció
B Tele- és tömegkommunikáció

B
C
C
B
B

Szakmai működéstan
Filmtörténet
Mozgóképi üzenetek elemzése és hatásmechanizmusai
Vizuális nyelv és dramaturgia
A filmkészítés és -befogadás társas és személyiséglélektani alapjai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Gyakorlati jogszabályi szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Technikai rajz olvasása, értelmezése
3 Technikai rajz készítése
4 Technológiai rajz olvasása, értelmezése
3 Technológiai rajz készítése
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3 Folyamatábrák készítése
4 Művészi rajz olvasása, értése
4 Kiviteli rajz készítése
3 Technikai jelképek értelmezése
3 Technológiai jelképek értelmezése
3 Művészi jelképek értelmezése
3 Szabadkézi rajzolás
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
4 Arányérzék
4 Megbízható, komplex látás, hallás
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Rugalmasság
Kreativitás
Pontosság
Beleélőképesség
Stressztűrő-képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Egységben látás
Interperszonális rugalmasság
Kezdeményezőkészség
A másik helyzetének, szerepének és visszajelzéseinek érzékelése
Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Figyelemmegosztás
Következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2513-06 Mozigépész
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Átveszi a kópiát
Ellenőrzi és szükség szerint kijavítja a kópiát
Vetítésre előkészíti a kópiát
Üzembe helyezi a vetítő- a hangosító berendezést
Ellenőrzi a vetítő- és hangosító berendezéseket, és elvégzi a napi karbantartásukat
Az esetleges komolyabb meghibásodásokat jelenti
Vetítéskész állapotba hozza a rendszert
Ellenőrzi a terem és a hozzá kapcsolódó berendezések állapotát; a kisebb
meghibásodásokat kijavítja, a nagyobbakat jelenti
Előkészíti a termet a közönség fogadására
Lebonyolítja az előadás(oka)t
Műszak végén ellenőrzi a termet, bezár és kikapcsol
Kikapcsolja a vetítő- és a hangosítóberendezést
Elvégzi tisztításukat, esetleges karbantartásukat
Biztonságba helyezi vagy továbbítja a kópiákat
Áramtalanít, éjszakai üzemmódra állítja át a berendezéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Terjesztéstechnika
A Terjesztéstechnológia
C Elemi szakmai kifejezések angolul
A Optikai, akusztikai ismeretek alkalmazása
A Elektromosságtan és elektronika
A Alkalmazott számítástechnika
A Közvetítéstechnikai ismeretek
A Műszaki üzemeltetés és biztonságtechnika, valamint közönségkapcsolat
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógéphasználat
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
2 Gyakorlati jogszabályi szöveg értése
2 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

4
3
4
3
4
4
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
5

Szakmai nyelvű beszédkészség
Technikai rajz készítése
Technológiai rajz olvasása,értelmezése
Technológiai rajz készítése
Technikai rajz olvasása, értelmezése
Technológiai rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Folyamatábrák készítése
Művészi rajz olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Technikai jelképek értelmezése
Technológiai jelképek értelmezése
Művészeti jelképek értelmezése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Arányérzék
Állóképesség
Megbízható, komplex látás
Megbízható, komplex hallás
Ritmusérzék
Mechanikai berendezések, eszközök, szerszámok
Elektromos berendezések, eszközök, szerszámok
Elektronikai berendezések, eszközök, szerszámok
Számítástechnikai berendezések, eszközök
Speciális berendezések, automatikák, eszközök

Személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Kreativitás
Térlátás
Társas kompetenciák:
Reakciók és visszajelzések észlelése
Kommunikációs rugalmasság
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszeres munkavégzés
Helyzetfelismerés
Rendszerezőképesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás) és -elhárítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2514-06 Mozgókép-terjesztés és üzemeltetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri az intézmény állapotát, helyzetét, lehetőségeit
Felméri a közeget: az igényeket és a műsorlehetőségeket
Intézményi politikát alakít ki és terveket készít
Kiépíti és működteti kapcsolatait a tulajdonossal
A közönséggel való kapcsolatait működteti, fejleszti
A forgalmazókkal és kiadókkal való kapcsolatait működteti, fejleszti
Tájékozódik a támogatási lehetőségekről
Szükség szerint pályázik
Műsorpolitikát alakít ki
Megegyezéseket köt a forgalmazókkal
Összeállítja a műsort
Tájékoztatja, megnyeri a közönséget
Irányítja az üzemelést
Megszervezi és működteti szakmai munkacsapatát
Munkacsapata kialakításánál, felépítésénél a funkcióra és a működőképességre
egyaránt tekintettel van
Meghatározza munkacsapata tagjainak feladatait
Ellenőrzi a végrehajtást
Irányítja munkacsapatát
Betartatja a munkavédelmi és biztonsági előírásokat
Kezeli a felmerülő belső és külső konfliktusokat
Eleget tesz szerződéses, elszámolási és jelentési kötelezettségeinek
A műsorszolgáltatáson túli kapcsolatokat alakít ki a közönséggel
Dönt az esetleges többletszolgáltatásokról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Pénzügyi és logisztikai tervezés, lebonyolítás, nyilvántartás
A Stratégiai tervezés, menedzserismeretek
B Csoportirányítás, konfliktuskezelés
A Reklám és PR, valamint együttműködés külsőkkel
B Moziüzemeltetés, mozgóképterjesztés
A Mozgókép-terjesztési szakismeretek
B Mozgókép-szociológiai alapismeretek
A Moziüzem-vezetés és kapcsolatok
C Mozgóképkultúra-terjesztés
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Kiadványszerkesztés
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése

5
3
3
3
2
3
3

Információforrások kezelése
Folyamatábrák készítése
Művészi rajz olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Művészeti jelképek értelmezése
Arányérzék

Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Reakciók és visszajelzések észlelése
Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Empatikus készség
Irányítási és kezdeményezőkészség
Rivalizálókészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredményorientáltság
Helyzetfelismerés
Értékelés, problémaelemzés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Ellenőrzőképesség (továbblépésre való képességgel)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2515-06 Mozgókép forgalmazás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri helyét, feladatait és lehetőségeit az intézményben
Tájékozódik a piaci helyzetről, az értékesítési lehetőségekről
Kiépíti és működteti kapcsolatait az üzemeltetőkkel
A tékásokkal való kapcsolatait működteti
A kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásokkal való kapcsolatait működteti
A hazai gyártókkal való kapcsolatait működteti
A lehetséges külföldi partnerekkel való kapcsolatait működteti
A televíziós műsorszolgáltatókkal való kapcsolatait működteti
Tájékozódik a hazai és a nemzetközi filmpiac trendjeiről
Kiválasztja a forgalmazni kívánt filmeket
Megköti a szerződéseket
Filmjeihez, csomagjaihoz marketing- és megjelentetési stratégiát dolgoz ki
Elkészítteti a kópiákat és a PR-anyagokat
Részt vesz a megjelentetés és az értékesítés lebonyolításában (esetleg irányítja azt)
Kiértékeli az eredményeket

Piaci partnereivel és a közönséggel is kapcsolatot tart
Képes a televíziós műsorszolgáltatók arculatának megfelelő filmműsorok
összeállítására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Forgalmazás
B A mozgókép-történet társadalmi összefüggései
A A mozgókép-terjesztés elméleti kérdései
A Speciális PR- és menedzserismeretek
B Mozgókép-terjesztés változó technikai, jogi, gazdasági környezetben
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés
3 ECDL AM4 modul Táblázatkezelés
3 ECDL Képszerkesztés
4 Kiadványszerkesztés
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Gyakorlati jogszabályi szöveg értése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4 Idegen nyelvű kézírás
4 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4 Idegen nyelvű beszédkészség
4 Telefonálás idegen nyelven
4 Levelezés idegen nyelven
4 Tárgyalás, szerződés idegen nyelven
5 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Rugalmasság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Stressztűrő képesség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Reakciók és visszajelzések észlelése
Kapcsolatteremtő és –fenntartó készség
Interperszonális rugalmasság
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Rivalizálókészség
Módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás

Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Információgyűjtés
Kritikus gondolkodás
Intuíciós képesség

Az 52 341 08 0000 00 00 azonosító számú, Mozgóképterjesztő és -üzemeltető
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2510-06
A filmkészítés általános és szakmai környezete
2513-06
Mozigépész
2514-06
Mozgókép-terjesztés és üzemeltetés
Az 52 341 08 0100 52 02 azonosító számú, Mozigépész megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2510-06
A filmkészítés általános és szakmai környezete
2513-06
Mozigépész
Az 52 341 08 0001 54 01 azonosító számú, Mozgókép-forgalmazó megnevezésű ráépülés
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2515-06
Mozgókép forgalmazás

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
A 3. és 4. vizsgarészek megkezdésének feltétele vizsgadolgozat készítése; az elkészített
vizsgadolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
2.

A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2510-06 A filmkészítés általános és szakmai környezete
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A filmkészítés általános környezeti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Sajátos szakmai alapismeretek
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%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2513-06 Mozigépész
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A technikai, technológiai ismeretek és alkalmazásuk, valamint
a filmterjesztés és közönségkapcsolat témaköreit érintő tétel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy előadás lebonyolításával kapcsolatos teendők
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 20 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2514-06 Mozgókép-terjesztés és üzemeltetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A mozgókép-terjesztés, valamint a moziüzem-vezetés témaköreit érintő tétel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előzetesen elkészített vizsgadolgozat megvédése (Esettanulmány szintű)
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%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2515-06 Mozgókép forgalmazás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Mozgókép-terjesztés, -forgalmazás komplex tétel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előzetesen elkészített vizsgadolgozat megvédése (Menedzseri szintű)
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 60%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 52 341 08 0000 00 00 azonosító számú, Mozgóképterjesztő és -üzemeltető megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 30
3. vizsgarész: 50
Az 52 341 08 0100 52 01 azonosító számú, Mozigépész megnevezésű részszakképesítéshez
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40

2. vizsgarész: 60
Az 52 341 08 0001 54 01 azonosító számú, Mozgókép-forgalmazó megnevezésű
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
4. vizsgarész: 100
4.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

Mozgóképterjesztő és üzemeltető

Mozgókép-forgalmazó

Vetítőgép
Hangosító berendezés
Mechanikai berendezések, eszközök, szerszámok
Számítástechnikai berendezések, eszközök
Speciális berendezések, automatikák, eszközök

Mozgókép üzemeltető

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Mozigépész

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
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
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Optikai Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület
Mozisok Országos Szövetsége

