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07324009 számú Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény   

  

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló  

1.2 Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 0732  

 

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:   

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: -  

Szakmai portfólió elkészítése és benyújtása a vizsga előtt 15 nappal a vizsgaszervező részére.  

11.2 Írásbeli vizsga:   

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Festésre, mázolásra, díszítésre vonatkozó 
összetett írásbeli feladatsor.  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

Különleges, magas minőségű rekonstrukciós festési, mázolási és díszítési munkák 
kivitelezésével kapcsolatos tanulási eredmények mérésére alkalmas kérdéssor, mely 
alapján vizsgálható, hogy a vizsgázó:  

• Ismeri a különleges, régi és új alapfelületek fajtáit, anyagait, azok tulajdonságait.  

• Ismeri a rekonstrukciós felület tisztításának technikáit.  

• Ismeri a festéshez, mintalevételhez, felületkezeléshez szükséges különleges 
technikákat, eszközöket, anyagokat.  

• Ismeri a rekonstrukciós felületeken keletkezett kisebb sérülések, repedések 
javításának technikáit.  

• Ismeri a történelmi korszakokat, az egyes korokra jellemző anyagokat, azok 
tulajdonságait, előállításuk (bekeverésük) módjait és felvitelük szabályait.  
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• Ismeri az aranyozás során alkalmazandó anyagokat, eljárásokat.  

• Ismeri a festék, a lakk és egyéb felületkezelő anyagok különböző felületekre való 
felvitelének alapvető technikáit.  

• Ismeri a különleges rekonstrukciós festés, mázolás munka- és környezetvédelmi 
előírásait, munkavédelmi eszközeit.  

Feleletválasztós, feleletalkotós, igaz-hamis jellegű kérdések, egy jó válasz 
kiválasztása, párosítás, kép, videó, hosszabb szöveges válasz, esettanulmány jellegű 
feladatok, amely vonatkozik a felületvizsgálatokra; technológiai sorrendre; a 
munkaműveletekre, az alkalmazható-, illetve alkalmazandó anyagokra, 
szerszámokra, eszközökre, gépekre, illetve ezek követelményeire, valamint a 
munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi, és a jogi szabályok ismeretére is.  

 11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   90 perc  

 11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   30 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 Építészeti stílusok:  20 %  

- A képek, rajzok alapján azonosítja az építészeti stílusokat. -  Megnevezi a 
műemlék jellegű épületek díszítő elemeit.  

 Rekonstrukciós festő mázoló technológiák:  80 %  

- A műemlék jellegű épületek rekonstrukciós festő munkáinál alkalmazott anyagok, 
technológiák és szerszámok helyes megválasztása.  

- A műemlék jellegű épületek rekonstrukciós mázolási munkáinál alkalmazott 

anyagok, technológiák és szerszámok helyes megválasztása.  

- A műemlék jellegű épületek rekonstrukciós díszítő munkáinál alkalmazott 
anyagok, technológiák és szerszámok helyes megválasztása.  

- A vizsgázó helyesen ismerteti az adott rekonstrukciós festő és mázoló munka 

során betartandó, munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi, valamint jogi 

szabályozásokat, előírásokat.  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40 %-át elérte.  

11.3 Projektfeladat:  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

Különleges díszítési technika bemutatása.  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

Helyszíni diagnosztizálás, meglévő állapot dokumentálása, felülettisztítási, felújítási eljárás 
meghatározása, helyreállításhoz szükséges anyagok, festékek kiválasztása, díszítés 
megtervezése, és a rekonstrukciós munka elvégzése.  
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- Kb. 4 m2-en enyves vagy kazeines kötőanyagú alapfestés készítése.  

- Sarokminták felhelyezése saját készítésű sablonnal.  

- Félband és ritzer vastagságokban összekötő vonalazás elkészítése.  

- Saját készítésű gipsz rozetta felhelyezése alapfelületre.  

- Gipszrozetta felületén aranyozás vagy antikolás díszítés elkészítése.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   300 perc  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   70 %  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

- Gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás helyes technológiai sorrendje  40 % - 

 Gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, 

szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség, összhatás, kidolgozottság)  40 %  

- Szükséges dokumentáció szakszerű vezetése  10 %  

- Önállóság, hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség  10 %  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40 %-át elérte.  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Írásbeli vizsgán és a projektfeladat végrehajtása során felügyelő személy biztosítandó.  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:   

- Író és rajzeszközök  

- Műszaki dokumentáció  

- Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek  

- Felület-előkészítés kézi eszközei, szerszámai  

- Mérő, jelölő szerszámok, eszközök  

- Falfestés eszközei, szerszámai  

- Mázolás szerszámai, eszközei  

- Felületek díszítésének szerszámai, - eszközei  

- Festőipari, mázolóipari, gépek  

- Állvány, létra, vödör, egyéb edények  

- Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések  

- Utómunkálatok szerszámai, eszközei   

- Szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló  

- Megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  
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11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok:  

A projektfeladat végrehajtása során a képzés során használt tankönyvek és segédletek, 
jegyzetek használhatóak. A vizsgázó a saját kéziszerszámait, eszközeit használhatja, ha 
azok megfelelnek a vonatkozó munkabiztonsági előírásoknak.  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: -  

12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek:  

-  


