FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ
MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I.

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára
jelentkezés feltételei

1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges szakképesítési
feltételek
Az festő, díszítő, mázoló és tapétázó, mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések
(szakmák), szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

33 582 04 1000 00 00

Közép- és felsőfokú szakirányú végzettség (magasépítő
technikusi, magasépítő mérnöki képesítés)
Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd valamint jogutód szakképesítések
(szakmák), szakképzettségek is.
2.

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezéshez szükséges
szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A szakmai gyakorlat
szakiránya

időtartama (év)

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

3 év

Közép- és felsőfokú szakirányú végzettség
(magasépítő technikusi, magasépítő mérnöki képesítés)

3 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat
nem lehet egy évnél régebbi.
Adott szakirányú munkaterületen eltöltött gyakorlat és munkaviszony igazolása fogadható el.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai,
valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester munkaterülete, a
mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1.

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mester munkaterületének leírása
Előkészíti a munkafolyamatot
Festendő felületet felmér, anyag, időnormát számol, számoltat
Szakszerű felületvizsgálatot, felületdiagnosztikát, feltárást végez, végeztet
Előkészíti-, készíteti, előkezeli - kezelteti a felületet megválasztott technikával
Megválasztott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez, végeztet
Felújítási munkát végez, végeztet
Fest, festet, mázol, mázoltat, kül- és beltérben egyaránt
Különleges díszítő munkát végez, végeztet
Homlokzat díszítését elkészíti, festését elvégzi különböző anyagokkal, vékonyvakolatokkal
Tapétáz, tapétáztat
Elvégzi, elvégezteti a befejező munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Szervezi és irányítja a munkatevékenységeket
Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét
Értékeli és minősíti a végzett munkát
Dokumentációt vezet, ellenőriz

2.

A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek)
megnevezése

-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
Festő, díszítő, mázoló és tapétázó megnevezésű mesterképesítés szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

003-09

Építőipari közös feladatok

001-11

Pedagógiai ismeretek

002-11

Vállalkozási ismeretek

074-12

Felületalakítás, festési technológiák

075-12

Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és
Speciális felületeken

076-12

Tapétázás, plakátragasztás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és
kommunikációs szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai
sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás valós vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti,
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív
visszacsatolások motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén
csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek
tudatos kezelésének ismerete a tanulóképzésben
D
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete
és alkalmazása
D
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet –műhely közeli tapasztalás- valós
vállalkozási környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
C
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének
ismerete
D
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
D
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
D
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságainak ismerete
D
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások
motivációs megvalósításának ismerete
E
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában
és a tanulóképzésben
D
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
E
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
E
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

E
D
D
E
E
E

A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének
formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő)
kreatív módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Mennyiségérzék
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Elemi számolási készség
3
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
3
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
3
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
4
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
3
Motivációs készség
3
A gyermek tanulásának segítése
3
A pedagógiai módszerek használata
3
Pedagógiai beszédkészség
3
A szakképzési eszközök használata
4
A gyakorlati képzés módszertana
4
Oktatási eszközök használata
3
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
3
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
4
A célorientált munkavégzés készsége
4
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
4
Az önálló munkavégzés készsége
3
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
3
A minőségi munkavégzés készsége
4
A szakmai probléma-megoldási készsége
4
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
3
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség

Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátítatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján
képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi
feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti terv készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó-és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit,
valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B
Egyéni vállalkozás
B
Egyéni cég
C
Gazdasági társaságok csoportosítása
B
Gazdasági társaságok működésének szabályai
B
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
A
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
B
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
B
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi,
marketing)
C
Piacgazdaság, piac
C
A vállalkozások erőforrásai
C
A vállalkozások reálszférája
C
A vállalkozás személyi feltételei
A
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
C
Az elképzelés, az ötlet próbája
B
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a
munkaerő szükséglet felmérése
B
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
B
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
B
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
B
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
B
Számviteli rendszer kialakítása
C
A vállalkozás felelősségi rendszere
B
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
B
Az üzleti terv felépítése és részei
B
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
B
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
B
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás
fizetőképessége
C
Hitelezés és támogatás
C
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
B
Adózás és társadalombiztosítás
C
A munkaszervezés alapjai
B
Az ellenőrzés alapelvei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban

4
4
4
4

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek

Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09 Építőipari közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a munkaterületet, helyszíni bejárást végez
Felméri a munkafeladat időbeli végrehajthatóságát, megtervezi a munkafolyamatot
Anyagszükségletet számol
Gondoskodik a szükséges anyagokról, eszközökről, gépekről
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Felvonul a megfelelő eszközökkel, munkaerővel a munkaterületre
Egyeztet a tervezővel, a kivitelezésben résztvevő más szakmák képviselőivel, a
megrendelővel
Átadja, illetve átveszi a munkát, munkaterületet
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a kiviteli és technológiai terveket

A tervek alapján esetenként vázlatot készít
Megelőző munkafolyamat produktumát ellenőrzi
Eszközeivel levonul a munkaterületről
Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Összegyűjti, és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot
Anyagok, eszközök szakszerű tárolását biztosítja
Munkakörének megfelelő naplót vezet
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi oktatáson vesz részt
Ellenőrzi a munkavédelmi eszközöket
Használja (biztosítja) az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Betartja a sajátos munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műemlékvédelmi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályok, műszaki
előírások rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges teendőket a keletkezett környezetszennyezéssel kapcsolatban
Részt vesz a számlák összeállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Anyagmennyiség-meghatározás
B Rendelési dokumentumok
B Szállítás
B Munka megkezdésének feltételei
A Munkaterület átadás-átvételének szabályai
B Az elvégzett munka dokumentálása
A Hulladékkezelés
A Anyagmennyiség, anyagszükséglet számítása
B Építési ütemtervek (munkamenet, létszám ütemtervek)
B Építési dokumentáció (építési napló, felmérési napló)
A Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások
A Elsősegélynyújtás
A Tűzvédelem
A Tűzveszélyes anyagok raktározása, szállítása, kezelése
B Hatósági előírások
A Védőruhák, védőfelszerelések használata
A Környezetvédelem
B Felmérés szabályai
B Kiviteli tervek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
4
Elemi számolási készség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
5
Építési ütemtervek olvasása, értelmezése
5
Építészeti jelképek értelmezése
5
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése

5

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések használata

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Numerikusgondolkodás, matematikai készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
074-12 Felületalakítás, festési technológiák
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel egyeztet, munkát felmér, írásosan rögzíti
Felületvizsgálatot, feltárást végez - végeztet, kül - és beltérben
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal,
eszközökkel
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja - vizsgáltatja, kül - és
beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálja
Írásos szakmai véleményt ad a felújítandó felület minősítéséről, meghatározza a
megfelelő technológiát, anyag használatát, bevonatrendet épít
Műemléki és szakmatörténeti felületeket, bevonatokat, díszítéseket felismer
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli - kezelteti
Megállapítja a megfelelő technika, anyag használatát, környezetvédelmi
előírásokat figyelembe tartva
Anyagmennyiséget számol - számoltat tervrajzról, és helyszínen
Nem festendő felületeket megóv (takarást, maszkolást végez)
Alapvakolat felületét javítja - javítatja kül - és beltérben
Szükség szerint felületerősítést végez - végeztet, sarkok, nyílászárók káváinak
éleit erősíti, (felületerősítő háló, élvédő)
Különböző glettanyaggal simítja – simítatja a felületet kül - és beltérben
Kézi, gépi csiszolással finomítja - finomítatja a felületet
Portalanítja, tisztítja, az előkészíttet felületet
Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez – végeztet
Szükség szerint speciális előkezelő anyagokat hord fel
Színezést végez különböző pigmentekkel (lúgálló, saválló, uv. álló)
Színtervet, színösszeállítást készít a színdinamika szabályai alapján
Színminta alapján a gyári készítmények színét módosítja vagy szükség esetén a
kívánt színt kikeveri
Mészfestést készít - készíttet új vagy régi felületre kül - és beltérben
Mészfestést készít - készíttet fehér, és színes kivitelben
Enyv kötőanyagú festést készít - készíttet
Kazein kötőanyagú festést készít - készíttet

Műgyanta -, szilikát kötőanyagú festést végez - végeztet beltérben
Műgyanta -, szilikát kötőanyagú festést végez - végeztet külső homlokzaton
Homlokzat színezését megtervezi, elkészíti - elkészítteti különböző anyagokkal
(díszítő vékonyvakolat)
Modern anyagokat, technológiákat használ, használtat
Építészeti stílusokat, korokat, díszítőelemeket ismer
Különleges díszítéseket végez a falfelületeken alkalmazható bevonati anyagokkal
(sablonmintázás, plasztikus festés, márványozás, patinázás).
Önállóan alkalmazza a különböző bevonattípusok sajátosságainak megfelelő
hagyományos és újszerű sík és térbeli díszítési lehetőségeket
Stukkófestést készít, készíttet
Aranyozási technikákat alkalmaz, alkalmaztat
Díszítő sablonállást készít, készíttet
Keretezést, sávozást készít, készíttet
Faerezet utánzatú festést készít, készíttet
Márványutánzatú festést készít, készíttet
Textil-mintázatú festést készít, készíttet
Strukturált felületet képez (masszamunka)
Síkornamentikát fest, festet
Modern szekkó hatású festést készít, készíttet (fal-lazúrfestési technikával)
Modern díszítést készít (effekt, lazúr, metál festési technika)
Szükség szerint sablont készít, készíttet gipszmintához
Stukkódíszítést végez, végeztet
Márványozási technikákat alkalmaz, alkalmaztat
A patinázás technikáit alkalmazza, alkalmaztatja
Plasztikus vonalazást alkalmaz, alkalmaztat
Antikolt felületeket hoz létre
Díszítő sablonálast készít, készíttet
Munkafolyamatokat elvégeztet, ellenőriz, átvesz
Munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
Elvégzi - végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás,
munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentációk)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdésének és végzésének feltételeinek ismerete
A Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
A Falfelületek vizsgálata
A Falfelületek előkészítése
A Szakmai vélemény készítése
A Festékfelhordási technológiák ismerete
A Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
A Anyagszükségletet számítás
A Színezőanyagok
A Festési technológiák
A Díszítési technológiák
A Építészeti korok, stílusok
A Szakmatörténeti korok, stílusok, technikák

B
B
B
B
B
B
B
B

Alapfelületek anyagai
Alapfelületek fajtái
Falfelületek kiegyenlítése csiszolással, gletteléssel
Alapozás (impregnálás)
Mészfestés
Vékonyvakolatok
Diszperziós glettek, műgyanta kötőanyagú festékek
Struktúraképzés

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Létra használata
5 Anyagok, szerszámok használata
5 Állvány használata
5 Kéziszerszámok használata
5 Festőipari gépek használata
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
3 Elemi szintű számítógép-használat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
075-12 Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és Speciális felületeken
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel előre egyeztetett munkát felmér, írásosan rögzít
Megrendelőtől, tervezőtől tájékoztatást kér a festendő felület igénybevételére; pl.
savak, lúgok, vegyi folyamatoknak kitett igénybe vett felületre vonatkozóan.
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal,
eszközökkel
Felületvizsgálatot, feltárást végez kül- és beltérben
Korróziót megállapít, írásosan rögzíti
Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja kül- és beltérben
Műemléki és szakmatörténeti felületek, bevonatok, díszítések felismerése
Meghatározza a megfelelő technológiát, anyag használatát, bevonatrendet

Anyag- időszükségletet számol, számoltat tervrajzról, és helyszínen
Anyagfelhasználásnál figyelembe veszi a környezetszennyező tényezőket a VOC
irányvonalaknak megfelelően (VOC – Illékony Szerves Vegyület)
Nem festendő felületeket megóv (takarással, maszkolással, ragasztással,
leszereléssel)
Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli, előkészíti kül- és
beltérben
Gépeket, berendezéseket szakszerűen kezel, beállít, ellenőriz
Kézi, gépi csiszolással alakítja a felületet
Festékszóró berendezéseket használ, beállít, karbantart
Portalanítja, tisztítja, az előkészíttet felületet
Termék adatlapot vizsgál, értelmez, értelmeztet
Fafelületek és szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése,
elkészítetése
Fémfelületek és szerkezetek tűzállóságát fokozó bevonatainak elkészítése,
elkészítetése
Preventív (megelőző) anyagokat, technológiákat alkalmaz, alkalmaztat
Alapfelületnek, választott technológiának megfelelően előkezelést, előkészítést
végez, végeztet
Csiszolást, portalanítást, szükség szerint zsírtalanítást végez a rétegek között
Felületeti egyenetlenségeket, hibákat javít, javítat, kül- és beltérben
Választott technológiának megfelelő alapozást végez, végeztet
Szükség szerint utójavítást végez, végeztet
Színezés esetén beállítja a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést
végez, végeztet
Pácolást, lazúrozást végez, végeztet
Közbenső réteget hord, hordat fel
Szükség szerint finomjavítást végez, végeztet
Fedőréteget hord, hordat fel
Különböző stílusban betűt fest, címfestést készít
Különleges, magas minőségű mázolást, lakkozást készít
Polírozást végez, végeztet
Mázolás különleges díszítéseit ismeri, megtervezi, kivitelezi (floder, márvány,
patinázás, antikozás)
Betartja, betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
Elvégzi, végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás,
munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentálás)
Munkaterületet átad
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdésének és végzésének feltételeinek ismerete
A Munka és környezetvédelmi előírások
A Szakmai vélemény készítése
A Anyagszükséglet számítás
A Felületek vizsgálata
A Felületek előkészítése, előkezelése
A Festékfelhordási technológiák ismerete

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Felületpótló, kiegyenlítő anyagok
Közbensőbevonatok típusai, felhasználásuk
Fedőbevonatok típusai, felhasználásuk
Mázolómunka különleges díszítései
Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete
Alapfelületek anyagai
Alapfelületek fajtái
Preventív anyagok csoportosítása
Felülettisztítás eszközei és módjai
Bevonati, mázoló anyagok csoportosítása
Speciális bevonatok anyagai
Mázolási technológiák
Felületalakító, tapadásjavító anyagok
Gépi, kéziszerszámos felületcsiszolás

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Létra használata
5 Gépek, kéziszerszámok használata
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3 Építészeti tervrajz olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
076-12 Tapétázás, plakátragasztás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelővel előre egyeztetett munkát felmér, írásosan rögzít
Tapétázandó felületet vizsgál, bevonatrendszert felépít, írásosan szakmai
véleményez
Felvonul a munkaterületre a szükséges munkaerővel, gépekkel, szerszámokkal,
eszközökkel
Anyagszükségletet számol - számoltat tervrajzról, és helyszínen
Megfelelő kompatibilis anyagokat, eszközöket választ, azokat szakszerűen
használ
Elvégzi, elvégezteti a tapétázás, plakátragasztás előkészítő munkálatait
Felületet kellősít, makulatúráz
Ragasztót kever, előkészít
Alapfelületet, tapétát, ragasztót ellenőriz, - próbaragasztás végez, végeztet
Tapétát méretre vág, vágat

Különleges minőségű tapétát, plakátot ragaszt, ragasztat
Lesimítja, lesimítatja a tapétát, plakátot
Szükség szerin utómunkát végez, végeztet
Tapétázás különleges díszítéseit ismeri, megtervezi, kivitelezi
Tapéta felújítást (tisztítás), végez, végeztet
Elvégzi, végezteti a szükséges utómunkálatokat (szerszám- eszköztakarítás,
munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés, értékelés, dokumentálás)
Betartja, betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
Munkaterületet átadja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munka megkezdés, végzés, befejezés feltételeinek ismerete
A Munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások
A Felületek fajtái, előkészítése
A Szervetlen és szerves kötőanyagok
A Tapéták, plakátok típusai, tulajdonságai
A Tapéták különleges díszítései
B Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete
B Adalékanyagok, segédanyagok
B Tapétázás díszítőelemei
B Vonatkozó környezetvédelmi előírások ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5 Magasban végzett munka szabályainak betartása
5 Munkaszint kialakításához szükséges létra – állvány használata
5 Kéziszerszámok, segédeszközök használata
5 Festőipari, tapétázási gépek használata
4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata
4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
4 Szakmai nyelvű írott és hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Elemi szintű számítógép-használat
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Pontosság
Állóképesség
Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1.

A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátás feltétele a mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett a
felületkialakítás, a festési technológiák követelmény modulhoz kapcsolódó vizsgaremek
elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel és ehhez kapcsolódó teljes műszaki
tervdokumentációval.
A műszaki tervdokumentáció értékelése: 0-70 % Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgaremek értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
A vizsgázó a megadott felületeket saját maga készíti elő. Az előkészítést nem a vizsga ideje
alatt, hanem a vizsgát megelőzően végzi el.
2.

A mestervizsga részei

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11 Pedagógiai ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11 Vállalkozási ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Marketing ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
003-09 Építőipari közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség
számítógépen
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc

meghatározása,

majd

rögzítése

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat
megtervezése (időterv)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési
ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
074-12 Felületalakítás, festési technológiák
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése,
következő új bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag,
időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felületen a fedőréteg kialakítása, adott különleges díszítés
készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Anyagok tulajdonságai, segédanyagok, pigmentek, speciális anyagok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
4. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
075-12 Mázolási- fényezési munkák Fa-, Fal-, Fém, és Speciális felületeken
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése,
következő bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag, időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felületen fedőréteg felhordása, adott különleges díszítés
elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

gyakorlati
Időtartama: 210 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Festékfelhordási technikák, segédanyagok ismerete, előírásai, szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
076-12 Tapétázás, plakátragasztás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Meghatározott új, vagy felújítandó felület vizsgálata, szakmai véleményezése,
következő bevonati rendszer összeállítása, írásos rögzítése, anyag, időkalkuláció
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Előre előkészíttet felület tapétázása, adott különleges díszítés elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tapétázási, plakátragasztási technikák, segédanyagok, ismerete, előírásai,
szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarész egyes feladatainak értékelése:
1. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
2. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3. feladat
0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
3.
A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgarészen minden
vizsgafeladatból Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen egy vagy több
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tennie, amely vizsgarészen egy vagy több
vizsgafeladatból Nem felelt meg minősítést szerzett.

4.

A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei

A mestervizsga egyes részei alól felmentés adható annak, aki rokon szakmában az adott
vizsgarészből két éven belül Megfelelt minősítést szerzett.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga
Szabályzata szerint felmentés adható azon vizsgarészek alól, amelyeket a Vállalkozási
ismeretek és a Pedagógiai ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz rendeltek,
annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más
mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A szakmai és vizsgakövetelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési- és vizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

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

Festő, díszítő,
mázoló és
tapétázó
mester
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Melléklet
Felkészülést segítő ajánlott szakirodalom
1. Szobafestő, mázoló és tapétázó szakmai ismeretek I. /Szerényi István - Gazsó Anikó
2007./
2. Szobafestő, mázoló és tapétázó szakmai ismeretek II. /Szerényi István - Gazsó Anikó
2007./
3. Falfelületek előkészítése, festése I. /Szerényi István - Ruppert Ferencné - Botos
Andrea 2009./
4. Falfelületek előkészítése, festése II. /Szerényi - Botos - Ruppert - Lencsés 2009./
5. Mázolás, festés, felújítási munkák /Szerényi István 2010./
6. Segédlet a szakipari munkák tervezéséhez és kivitelezéséhez II. Felületképzések
/ÉTK. Bp., 1982./
7. Lakk- és festékzsebkönyv / Dr. Kovács Lajos: Műszaki Könyvkiadó Bp., 1982./
8. Falfestékek-homlokzatfestékek / Feuer István, Jakó Klára: Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó Bp., 1987./
9. Nyílászáró szerkezetek festése / Feuer István: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Bp., 1984./
10. Faipari lakkok, zománcok / Csomor Sándor, Felcser Béla, Häckl J. Vilmos :
Műszaki Könyvkiadó Bp., 1970./
11. Műemlékről mindenkinek / Gerő László : Műszaki Könyvkiadó Bp., 1987./
12. Aranyozás és bronzozás / C. Hebing: Balassi Kiadó Magyar Képzőművészeti
Főuiskola, Budapesti. 1997./
13. A festészet nyersanyagai és technikái / K. Wehlte: Balassi Kiadó Magyar
Képzőművészeti Főiskola, Budapesti. 1997./
14. A festő hagyományos, történelmi technikái / Häns Rottlander: Gazdasági kiadó
NW

