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07324003 számú Műemléki díszítőszobrász megnevezésű szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény   
  

2  A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1  Megnevezése: Műemléki díszítőszobrász  

2.2 Ágazat megnevezése: Építőipar ágazat  

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

 
 
10 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: -  

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Interaktív írásbeli feladat  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Egy jelentős felújításra szoruló díszes homlokzat vagy belsőtéri stukkózott felület sérült és 
hiányzó díszítő elemeinek javítása a hiányzó elemeinek pótlása szükség szerinti bontással, 
valamint a rendelkezésre álló dokumentációk (rajzok, fotók) alapján történő újra mintázással az 
ép felületek előkészítése felületvédelem alá, felhasználandó anyagok kimutatása, az 
ornamentális hiányzó részeinek szabadkézi rajzai.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  180 perc 11.2.4 A 

vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  40 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● Bontási terv folyamatának helyes leírása  10 %  

● Helyszíni minta levételi technikák helyes leírása  10 %  

● Bontási feladatok dokumentálására vonatkozó feladatrész helyes megoldása 20 %  

● Lebontott díszítő elemekről készített jelölések egyértelművé tétele  10 %  

● Restaurálási megoldások helyessége  20 %  

● Stílushűség  10 %  

● Anyagszámítási feladatok helyes megoldása  10 %  

● Rajzi feladatrész helyes megoldása  10 %  
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11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 50 %-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgafeladat   

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

Egy összetett sérült, vagy hiányos díszítőelem hiányzó részeinek restaurálása, előkészítése 
sokszorosítás céljára a vizsgaszervező által rendelkezésére bocsájtott anyagokkal, rajz vagy 
fotódokumentáció alapján, valamint a feladat megvalósításával kapcsolatos kérdések 
megválaszolása szakmai beszélgetés keretein belül.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   240 perc  
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:   

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

60 % 

● A díszítőelem megfelelő előkészítése a restaurálásra  20 % 

● A restaurálás minősége  20 % 
● A restaurálás stílushűsége  10 % 
● A sokszorosításra történő előkészítés szakszerűsége  10 % 
● A restauráslás anyagainak, eszközeinek helyes megválasztása  10 % 

● A rendelkezésre álló időkerettel történő gazdálkodás  10 %  

● A projektfeladathoz feltett kérdések megválaszolása szakmai beszélgetés során 
20 %  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 50 %-át elérte.  

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:   

Egy fő, a vizsgát előkészítő személy.  

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:   

● Szakműhely;  

● Restaurálandó munkadarab;  

● Gipsz, agyag, sellakk, formaleválasztó;  

● Szobrász szerszámok, mérőeszközök;  
● Munkaasztal, vagy munkalap;  

● Megfelelő fényforrás;  

● Sokszorosításra, mintázásra alkalmas anyagok;  

● Projektor, vetítővászon a hiányzó részekhez meglévő archív anyagok kivetítésére ● 

Kézi szerszámok  

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:  
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A vizsgázó a vizsgán saját rajzi eszközeit és szöveges adatok tárolására nem alkalmas 

számológépet használhat, egyéb segédeszköz nem használható.  

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: -  

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

-  


