34 582 04
FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
–

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,
– a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04
A szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 9. Építészet szakmacsoportra
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meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy
Szakképesítés/Szakképzettség
Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam
9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
Ögy
11. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
l
17 óra/hét
25 óra/hét
25,5 óra/hét
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éves óraszám
621 óra/év
140
900 óra/év
140
816 óra/év
2572 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
1/9. évfolyam
2/10. évfolyam
3/11. évfolyam
követelményTantárgyak elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
modulok
heti
heti
ögy
heti
heti
ögy
heti
heti
óraszám óraszám
óraszám óraszám
óraszám óraszám
11500-12
Munkahelyi
Munkahelyi
egészség és
0,5
egészség és
biztonság
biztonság
11499-12
Foglalkoztatás
Foglalkoztatás
0,5
II.
II.
11497-12
Foglalkoztatás
Foglalkoztatás
2
I.
I.
Építőipari
1
2
0,5
10101-12
alapismeretek
Építőipari
Építőipari
közös
alapismeretek
1
tevékenység
gyakorlat
Falfelület
festése,
1,5
4
2
10104-12
díszítése
Szobafestő,
Falfelület
díszítő
festésének,
munkák
6
8
7
díszítésének
gyakorlata
10103-12

Mázolás

1

3

2

1

Mázolási
munkák fa-,
fal-, fém és
speciális
felületeken
10105-12
Tapétázási
munkák

Mázolási
munkák
gyakorlata

4

Tapétázási
munkák
Tapétázási
munkák
gyakorlata
Szakmai
informatika

3

1

4

2

2

1

3

6,5

1

Összes óra
Összes óra

5

12
17

11
140

14
25

8
140

17,5
25,5

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

4

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakiskolai képzés közismereti oktatással
Szakmai
Tantárgyak/témakörök
követelménymodul

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

11497-12
Foglalkoztatás I.

Munkahelyi egészség
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei
Munkaeszközök
biztonsága
Munkakörnyezeti
hatások
Munkavédelmi jogi
ismeretek
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
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1/9. évfolyam
e
gy ögy

Óraszám
2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Összesen
e
gy ögy
e
gy

18

18

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4
16

16

4

4

4

4

4
4
64
10

4
4
64
10

Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Építőipari
alapismeretek
Szakmai munka-és
balesetvédelem
10101-12
Építőipari közös
tevékenység
azonosító száma
megnevezése

10104-12
Szobafestő, díszítő
munkák

Építési alapismeretek
Munkajogi és
vállalkozási ismeretek
Építőipari
alapismeretek
gyakorlat
Építési alapismeretek
Műszaki rajz
Épületfizika
Falfelület festése,
díszítése
Festési technológiák,
anyagok szakmai
ismerete
Festési munkálatok
anyag- és
gyártásismerete
Díszítőmunkák,
színelmélet, szakrajz
Szakszámítás
Falfelület festésének,
díszítésének
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36

72

36

10

10

24
20

24
20

16

124

36

36

36

72
16

16

36

36

12
12
12

12
12
12

54

144

64

262

18

36

24

78

9

36

16

61

18

54

8

80

9

18

16

43

216

288

224

748

gyakorlata
Alapfelületek
vizsgálata,
bevonatrendszerek
elemzése
Festés készítése
különböző felületeken,
különböző anyagokkal
Különleges festési
technikák, díszítések
Mázolás
Alapfelületek
vizsgálata
Mázolás technológiája,
szakszámítása
Mázolóanyagok,
segédanyagok
Mázolás anyagának,
10103-12
segédanyagának
Mázolási munkák
anyagismerete
fa-, fal-, fém és
speciális felületeken Mázolási munkák
gyakorlata
Alapfelület vizsgálat,
bevonatrendszer
elemzése
Mázolás készítése
különböző felületeken
Mázolási munkák
díszítési műveletei
10105-12
Tapétázási munkák

7

36

42

24

102

90

186

96

372

90

60

104

254

36

72

32

140

4

18

8

30

12

18

8

38

8

18

8

34

12

18

8

38

36

144

108

128

380

54

36

32

122

90

36

64

190

36

32

68

72

64

172

Tapétázási munkák

Tapétázás műveleti
sorrendje, eszközei,
szerszámai, gépei
Díszítési technológiák
Szakszámítás
Anyagismeret
Tapéták csoportosítása,
gyártásismerete
Tapétázási munkák
gyakorlata
Felület előkészítés,
előkezelés
Ragasztóanyagok
alkalmazása
Tapétázás, díszítés
Szakmai informatika

Összesen:
Összesen:
Elméleti óraszámok/aránya
Gyakorlati óraszámok/aránya
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27

16

52

9
9

9
9
18

8
16
16

17
34
43

9

9

8

26

36

108

208

352

9

18

32

59

9

36

32

77

18

54

144

216
36
2608
2608

180 432
612

140

36
396 504
256
560
140
900
816
832 óra / 31,9%
1776 óra / 68,1 %

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik.
A
szakmai
követelménymodulok
tantárgyait,
témaköreit
az
1.20.
Szakképzési
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Kerettanterv

tartalmazza

SZAKMAI INFORMATIKA

36 óra/ 36óra

A tantárgy tanításának célja
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló
az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan
eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a
rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése,
működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és
célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.
Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos
informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok
kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére
kerül sor. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk
az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel.
Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök
kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel kapcsolatos problémák megoldása
közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése,
a használat közben felmerülő problémák megoldása.
Témakörök
Szövegszerkesztés
Új állomány létrehozása, mentése
Meglévő állomány megnyitása, módosítása, újramentése
Karakterformázás
Bekezdésformázás
Oldalformázás
Fejléc, lábléc, lábjegyzet, végjegyzet készítése
Nyomtatás előtti megtekintés, nyomtatás
Táblázatok használata
Rajzok, képek beszúrása, szerkesztése
Körlevélkészítés
Keresés, csere, helyesírás ellenőrzés

24 óra/24 óra

Táblázatkezelés
Táblázatok létrehozása
Táblázatok formázása
Adatsorok grafikus megjelenítése (diagram készítés)
Adatoknak, mint adatbázisnak a kezelése

12 óra/12 óra

A képzés javasolt helyszíne
Szaktanterem
A tantárgy értékelésének módja
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”
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VI. Értékelés:
81-100% 5
71-80% 4
61-70% 3
51-60% 2
0-50% 1
A tananyagelemek részjegyeiből számítani átlaggal számítandó a tananyagegység
osztályzata. A tananyagegységek részjegyeiből számtani átlaggal számítandó a modulok
osztályzata.
Az érdemjegyek kerekítés szabálya: …,51 századtól felfelé történik.
VII. Vizsgáztatás
2015/2016.tanévtől a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény szerint történik a vizsgáztatás.
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A 65. sorszámú Festő, mázoló, tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
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: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
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3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

A
FEOR
száma

7535

B

C
A szakképesítéssel betölthető
FEOR megnevezése
munkakör(ök)
Csőradiátor mázoló
Építőipari festő
Épületfestő, mázoló
Festő és mázoló
Faszerkezet mázoló
Szobafestő
Tapétázó (falkárpitozó)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése –
előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák
végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül
részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
– a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az
eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni
– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről
– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen
– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni
– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel
– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni)
– az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben
– sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő)
– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben
– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani
– alapfelületet erősítősávval erősíteni
– elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait
– makulatúrázni
– ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni
– tapétát méretre vágni
– tapétát ragasztani
– lesimítani a tapétát
– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni
– színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést
végezni
– közbenső réteget felhordani
– szükség szerint finomjavítást végezni
– fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt
– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát
festékkel
12

–
–
–
–
–
–
–

fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
mintanyomó hengerezést készíteni
egyszerű díszítőelemeket felhelyezni kül- és beltérben
egyszerű faerezet utánzatot festeni
betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület
takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
– munkaterületet átadni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító
megnevezése
a kapcsolódás módja
száma
3.3.3.
21 582 01
Szobafestő
részszakképesítés
3.3.4.
35 582 06
Rekonstrukciós és műemléki festő,
szakképesítés-ráépülés
mázoló
3.3.1.
3.3.2.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító száma
megnevezése
11497-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
10101-12
Építőipari közös tevékenység
10104-12
Szobafestő, díszítő munkák
10103-12
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken
10105-12
Tapétázási munkák
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.
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

azonosító
száma
11497-12
11499-12
11500-12
10101-12
10104-12
10103-12
10105-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
megnevezése
vizsgatevékenységei
Foglalkoztatás I.
írásbeli
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
Építőipari közös tevékenység
írásbeli
szóbeli
Szobafestő, díszítő munkák
gyakorlati
Mázolási munkák fa-, fal-, fém és
gyakorlati
speciális felületeken
szóbeli
Tapétázási munkák
gyakorlati

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) A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása
A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének
felhordása, díszítése,
tapétázása (festhető tapéta alkalmazása)
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Mázolás készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegének
felhordása
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
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5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján,
technológiai sorrend,
színelmélet,
szakszerű anyag, és
szerszámhasználat, és
munkavédelem
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 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 gyakorlati vizsgán az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen
segédeszköz megengedett. A vizsgázó a gyakorlati vizsgára hozza magával a szükséges
eszközöket, szerszámokat
A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés,
előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a
vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://munka.hu/ című weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
Kéziszerszámok
Díszítő szerszámok
Festőipari tapétázási gépek
Segédeszközök
Mérőeszközök
Állvány, létra
Műszaki dokumentáció
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések
Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló
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6.12.

Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei

7. EGYEBEK
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