A HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ (ZONGORA) MESTERVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI

I. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei
A Hangszerkészítő és - javító (zongora) mestervizsgához szükséges szakképesítési
feltételek

1.

A Hangszerkészítő és - javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi
szakképesítések (szakmák), szakképzettséggel kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
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B
C
Szakképesítés
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Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések
(szakmák), szakképzettségek is.
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mestervizsgára jelentkezéshez szükséges
szakmai gyakorlat

2.

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
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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.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, GYES, szülési szabadság, tartós táppénz,
illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

II. A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterülete, a mestercímhez
kapcsolódó tevékenységek
1.

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester munkaterületének leírása

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a szakmában aktívan eltöltött évek alatt
megszerzett tudás és tapasztalatok alapján, egész szakmai szemléletét magasabb szintre emeli,
ezáltal válik gyakorlati és elméleti tudása széleskörűvé, mester-szintűvé. Szakmai tevékenységét
önállóan és magas színvonalon gyakorolja a teljes zongora-hangszercsaládhoz (pontosabban
zongora- és csembaló-hangszercsaládhoz) tartozó minden hangszeren, amelyek a következők:
angol-mechanikás, félangol- mechanikás zongorák, pianínó-félék, bécsi-mechanikás zongorák,
modern csembalók, történelmi hangszerek (kópia hangszerek), csembalók, spinétek, virginálok,
klavicitériumok, lantcsembalók, klavichordok, tangens-zongorák, fortepianók, asztal-, zsiráf-,
szekrény-, piramis-, hárfa-zongorák, hammerflügelek.
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester a zongora- és csembaló-hangszercsalád tagjait
egyedi szempontok alapján megtervezi, elkészíti, karbantartja és javítja a szakmai, akusztikai és
esztétikai lehetőségek, elvárások, törvényszerűségek és hagyományok figyelembevételével,
illetve betartásával a kézműves jelleg határain belül (az ipari hátteret igénylő hangszer-darabok,
alkatrészek, kivételével).
A munkafolyamatok során a technológiai folyamatokat szakszerűen alkalmazza, a szakmában
használatos kézi és gépi eszközöket szakszerűen használja.
A fenti hangszerek különböző meghibásodásait (természetes elhasználódásból, nem
rendeltetésszerű használatból, baleseti sérülésekből, szakszerűtlen javításból és tárolásból, illetve
klimatikus problémákból eredő hibák) felismeri, és a szükséges javítást, illetve a részleges pótlást
szakszerűen elvégzi.
A hangszercsoport tagjainak főbb részegységeit, alkatrészeit, egymáshoz való viszonyukat
lerajzolja, illetve szakrajz, sablon vagy minta alapján elkészíti a megfelelő szakmai, akusztikai
és esztétikai szempontok figyelembevételével.
A hangszercsalád tagjait a szakmai szempontok, a hangolás-elméleti és akusztikai ismeretek
alapján, a hangszer állapotát valamint a megrendelő kívánságát is figyelembe véve meghangolja
és intonálja.
A hangszercsoportba tartozó hangszerek esetleges muzeális tagjait felismeri és megfelelő
szakemberek bevonásával (muzeológus, műemlékvédelem, speciális szakirány, stb.) az
állagmegóvó, helyreállító műtárgyvédelmi tevékenységet elvégzi a restaurálás alapelveinek és
etikai szabályainak betartásával.
Követi a szakma írott és íratlan szabályait, tradícióit és munkája során mindvégig ezek szerint
jár el. A megrendelő, illetve előadóművész igényeinek figyelembevételével egyedi megoldásokat
a szakmaiság betartásával alkalmaz.
A hangszercsoporttal kapcsolatban szakvéleményt, illetve szaktanácsadást ad.
Az oktatási intézménnyel együttműködve gyakorlati oktatóként részt vesz a hangszerésztanulóképzésben. Ennek során átadja a mesterség hagyományait, hangsúlyozza a tradíció
ápolásának fontosságát, a hagyományok ésszerű alkalmazását. Ugyanakkor példát mutatva
ösztönzi tanítványát/tanítványait a korszerű gondolkodásra, a kísérletezésre – akusztikai
mérések, új eszközök/eljárások használata/alkalmazása, stb. – az újszerűségek széleskörű
befogadására, idegen nyelvek megismerésére, a nemzetközi szakirodalomban való
tájékozottságra.
A mester az évek tapasztalatai alapján szervezi és igazgatja vállalkozását, észreveszi a
kínálkozó lehetőségeket, bővíti-frissíti anyagkészletét, szerszámkészletét és gépállományát.
Széles látókörben gondolkodva-mérlegelve teremti meg és ápolja hazai és külföldi üzleti

kapcsolatait, választja ki munkatársait, alkalmazottait. Tanítványainak létszámát az üzleti
lehetőségek, a felmérhető munkamennyiség szerint határozza meg.
Tisztában van a hangszercsalád tagjainak történetével, fejlődésük-alakulásuk állomásaival, a
hangszerek felépítésével, működési, statikai, dinamikai és akusztikai összefüggéseivel,
pszichológiai és játéktechnikai kapcsolataival, készítésének-javításának hagyományaival,
szakmai szabályaival. A mester képzett szakemberként tanulmányozza és értékeli a
zeneirodalmat, annak történeti fordulópontjait, stíluskorszakait, előadóművészeit, a koronként
változó és megújuló előadói hagyományokat, játéktechnikai lehetőségeket és változásokat, és
mindezen témakörökben kellő műveltséggel rendelkezik. Ilyen módon az aktívan dolgozó
mester a hangszerkultúra őrzésének, továbbélésének és a szakmai tudás továbbörökítésének
szereplője, együtt az intézményesített szakmai oktatással
Kiválasztja a hangszerhez hagyományosan használt anyagokat és segédanyagokat, megtalálja
azok beszerzési forrásait, felismeri, megkülönbözteti tulajdonságaikat, a megmunkálás során
ezekhez alkalmazkodik. Tisztában van használatuk hosszú távú hatásával, következményeivel,
ennek megfelelően alkalmazza azokat, nem zárkózva el új anyagok és technikák
megismerésétől és azok alkalmazásától.
Szakszerűen használja az anyagok megmunkálásához való kéziszerszámokat, gépeket,
tisztában van azok működésével és kezelésével, karban tartja azokat, esetenként készít is
szerszámokat, eszközöket. Betartja és betartatja az anyagokkal és szerszámokkal történő
munkavégzés baleset-, tűz-, környezet-, érintésvédelmi szabályait.
Figyelembe veszi azokat a követelményeket, amelyeket a hangszert használó művészek
támasztanak hangszerükkel szemben hangzás, illetve játszhatóság szempontjából,
együttműködik az optimális állapot kialakításában.
A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítések

2.

A Hangszerkészítő és -javító (zongora) mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek)
megnevezése
III. Szakmai követelmények
1 .A szakmai követelménymodulok felsorolása:
B
C
A
A Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) megnevezésű mesterképesítés
szakmai követelménymoduljainak
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001-11-1
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3
2
189 -14
Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester
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2. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
2.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
2.1.1. Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a tanulófejlődési 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
2.1.2. Tulajdonságprofil:
2.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
2.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
A tanuló fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos
kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és
alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs
megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete

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
2.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A tanuló tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
2.1.2.1.3. 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
2.1.2.1.4.Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség

2.1.2.1.5. 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 elsajátíttatásának 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
3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
3.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
3.1.1. Feladatprofil:
3.1.1.1. 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
– Vállalkozási szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
– Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
3.1.1.2. Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az
alábbi feladatokat képes elvégezni:
– Üzleti tervet készít
– Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
– Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
– PR és kommunikációs tevékenységet végez
3.1.1.3. Adó-, TB-, pénzügyi-, valamint 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
3.1.2. Tulajdonságprofil:
3.1.2.1.Szakmai kompetenciák:

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

Számítástechnikai ismeretek
3.1.2.1.1.5. Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
3.1.2.1.1.6. Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
3.1.2.1.1.7. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
4. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
189-14 Hangszerkészítő és - javító (zongora) mester feladatai
4.1. A szakmai követelménymodul tartalma:
4.1.1. Feladatprofil:
A hangszercsoporttal kapcsolatos hangszereket, hangszerrészeket tervez, készít, pótol, cserél,
karbantart, javít, beszabályoz, helyreállít, hangol, intonál, felmér, szakért, dokumentál
Tervet készít új hangszer, illetve részegység építéséhez, javításhoz, megtervezi és ütemezi a
munkafolyamatokat
Kiválasztja, beszerzi, esetenként elkészíti az anyagokat és segédanyagokat a készítéshez és a
javításhoz, mennyiségi és minőségi paramétereket határoz meg
Anyagait a szakmai követelményeknek és a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően tárolja,
kezeli
Önállóan elvégzi a javítás összes munkafolyamatát, teljes körű anyagmegmunkálást végez a
tervek szerint a kezdetektől a befejezésig
Méréseket, szakmai számításokat végez
Akusztikai és esztétikai jellemzőket határoz meg
Hangszer-korpusz részeit elkészíti, javítja
Hangszer-mechanikát készít, javít, beszabályoz

Hangszert hangol, intonál
Felületkezelést végez és elkészíti a felületkezelés (pácok, lakkok, fényezők) és a ragasztás
(enyvek) anyagait
A munkavégzéshez szükséges célszerszámokat, cél- és segédeszközöket, sablonokat tervez,
készít, alkalmaz
Gépeit, kéziszerszámait szakszerűen kezeli, karbantartja, tárolja
A fa- és egyéb anyagok, szerszámok, eszközök, gépek beszerzése során körültekintően jár el
Beállítja, ellenőrzi a megjavított vagy elkészített hangszert
Felméri a hangszer állapotát, meghibásodásának okát és mértékét, meghatározza a hangszer
korát, eredetét, esetleg értékét
Szaktanácsot, szakvéleményt ad, szakértői munkát végez
Az elkészült hangszert minősíti, az esetenként szükség korrekciót felismeri, végrehajtja
Ésszerűen alkalmazza a szakma írott és íratlan szabályait, hagyományait
Kapcsolatot tart hangszerész kollégákkal, muzsikusokkal, ismereteket ad át a hangszer
működésével, kezelésével kapcsolatosan
Részt vesz a szakképzésben a gyakorlati oktatásban
Vállalkozást tart fenn, munkatársakat választ ki és alkalmaz, szervezi és irányítja a
munkafolyamatokat, a beosztott dolgozók, tanulók munkavégzését
Megteremti és betartja a tűz- és balesetmentes, környezetkímélő munkavégzés feltételeit
4.1.2. Tulajdonságprofil:
4.1.2.1. Szakmai kompetenciák:
4.1.2.1.1. Szakmai ismeretek:
Hangszertervezés, hangszerkészítés, hangszerjavítás
Gépek és kéziszerszámok működése, használata, karbantartása
Akusztikai, statikai, mechanikai, vegytani ismeretek a szakmában
A menzúraszámítás összefüggései
Hangolás-elmélet
A korpusz felépítése, a részegységek összefüggései
A mechanikák csoportosítása és összehasonlítása
Mechanikák működése, beszabályozása, méretezése
Hangszerakusztikai, számítási ismeretek
Hangszeresztétikai és stílusismeretek
Hangszertörténeti ismeretek
Műszaki rajz szerkesztési és geometriai ismeretek
Tájékozódás műszaki rajzon
Szakszerű szabadkézi rajz és vázlat készítésének ismerete
A billentyűs-húros hangszerek részletes szakismerete és akusztikája
Faipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk
Fémipari anyag- és gyártásismeret, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és tárolásuk
Egyéb anyagok anyag- és gyártásismerete, az anyagválasztás szempontjai, kezelésük és
tárolásuk
Művészet- és zenetörténeti stíluskorszakok
Idegen szaknyelv levelező szintű ismerete
Tájékozódás a nemzetközi szakirodalomban
4.1.2.1.2. Szakmai készségek:
Gépek, kéziszerszámok használata
Számítógép használat

Műszaki tervek olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése a gyártásirányításban, munkaszervezésben
Magyar és idegen szaknyelv használata
4.1.2.1.3. Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Hallás
4.1.2.1.4. Társas kompetenciák:
Interperszonális rugalmasság,
Segítőkészség
Határozottság
4.1.2.1.5. Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés-elővigyázatosság
Kreativitás-ötletgazdagság
IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1.

A mestervizsgára bocsátás feltételei

1.1.„I. A Hangszerkészítő és - javító (zongora) mestervizsgára jelentkezés feltételei” című
fejezetben leírtakon kívül támasztott egyéb feltételek:
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által
jóváhagyott vizsgaremek elkészítése, meghatározott technológiával, eszközökkel.
– A mestervizsga bizottsággal előzetesen egyeztetett és a mestervizsga bizottság elnöke által
jóváhagyott, lehetőleg a vizsgaremekkel összefüggő mesterdolgozat írása. A mesterdolgozat
minimum 55.000 karakter (kb. 30 írott oldal 12-es betűmérettel, sortáv 1,5, betűtípus Arial,
vagy Times New Roman betűtípus), ezen felül csatolhatók fényképek, ábrák, egyéb
mellékeltek. A mesterdolgozatot 2 példányban, számítógéppel megírva, összefűzve, CD-n
mellékelve kell leadni. Leadási határidő: a mestervizsga megkezdése előtt legalább 15
nappal.
1.2. A vizsgaremek értékelése: 0-90% Nem felelt meg; 91-100% Megfelelt
1.3. A mesterdolgozat értékelése: 0-85% Nem felelt meg; 86-100% Megfelelt
2.

A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Zongora vagy csembaló alkatrész, vagy részegység készítése,
javítása, restaurálása, tervezése összeszerelése.
A vizsgafeladat ismertetése: A kiadott feladat szerinti, alkatrész, vagy részegység tervezése,
elkészítése, javítása, restaurálása kézi és gépi szerszámok használatával.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg, 76-100% Megfelelt
2.2. Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: komplex írásbeli feladat.
A vizsgafeladat ismertetése: Zongora szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai,
hangszeresztétikai és szakrajz tárgyú írásos feladatok kifejtése, számítások elvégzése,
műszaki és/vagy szabadkézi rajzok elkészítése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt
2.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett szóbeli feladat a zongora és csembaló története,
építése, javítása, restaurálása, rekonstrukciója, karbantartása, hangolása, akusztikája és
esztétikája, anyagai.
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított
kérdései a Hangszerkészítő és -javító (zongora) mester feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A szóbeli vizsgatevékenység tételei: szakismereti, anyagismereti, hangszerakusztikai,
hangszeresztétikai ismeretanyagból tevődik össze.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelése:

0 -75% Nem felelt meg; 76-100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-, TB-, pénzügyi-, valamint számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg; 61% - 100% Megfelelt
3.

A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt
minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tennie, amely esetében Nem felelt meg
minősítést szerzett.
4.

A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga Szabályzata
szerint felmentés adható a Pedagógiai és vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsga alól
annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más
mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz- és felszerelési jegyzék

1
2
3

4

5
6
7
8

A
B
Sor- A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
szám
eszközök és felszerelések minimuma
1 Gyalupad és munkaasztal a munkavégzéshez
szükséges megvilágítással
2 A szakmához tartozó speciális kézi elektromos
kisgépek és telepített gépek (pl. húrfonógép,
asztalosipari gépek, hangológép)
3 A szakmához tartozó speciális kéziszerszámok,
segédeszközök: zongorahangoló
kéziszerszámok, speciális és általános fogók,
speciális állítóeszközök
4 Általános, egyszerű faipari gépek
5 Általános fa- és fémipari kéziszerszámok
6 Speciális sablonok
7 Mérő, jelölő, ellenőrző eszközök

C
Hangszerkészítő és -javító
(zongora) mester
X
X

X

X
X
X
X

A szerszámok és a gépek élezéséhez,
karbantartásához való köszörűgépek, köszörűés fenőkövek
Szakmailag megfelelő és szükséges
alapanyagok, nyersanyagok, segédanyagok,
javítandó hangszerek, hangszerrészek

X

9

8

10

9

11

10 Egyéni védőfelszerelések, tűz- és balesetmegelőzési biztonsági berendezések, szükség
esetén környezetvédelmi berendezések

X

12

11 Kommunikációs eszközök, számítógép, internet,
kivetítő a szükséges szoftverekkel

X

X

