MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

FESTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ
MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.

1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Festő, mázoló és tapétázó mester
Építőipar
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a Festő, mázoló, és tapétázó
mesterképesítés képzési és kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel
és a mestervizsga időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez
előírt minimum 5 év szakmai gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele
Maximális csoportlétszám

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A Festő, mázoló és tapétázó mesterképzés célja, az építőipari alapszakmára épülő
tevékenységeknél magasabb szintű szakmai tudás megszerzése. Az építészeti stílusok, korok,
díszítőelemek, technológiák alapos ismeretében a mester tudja elkészíteni a műemlék
jelentőségű, szakmatörténeti felületek felújítását, megmunkálását. Hagyományos- és korszerű
anyagokkal, technológiákkal egyaránt magas szinten tudjon minőségi munkát végezni.
Emellett szakmáját, munkájának szépségét oktatóként is képes legyen továbbadni tanulóinak,
azzal, hogy nemcsak szakmailag motiválja-, példaként áll előttük, hanem emberileg és
pedagógiai szempontból is a jól elvégzett munka értékére nevel. A folyamatokat előre
tervezni- és szervezni tudó, magasan kvalifikált szakember, akinek oktatási szemlélete egyben

élményközpontú, siker- és célorientált gyakorlattal motiváló, az alapszakmát hatékonyan
képes megtanítani.

5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
6 óra
6 óra

1. Általános munka-, tűz-és
környezetvédelem

Gyakorlati
órák száma
0

2. Festés, különleges
díszítőmunkák
3. Mázolás, különleges
felületkezelések, díszítések

30 óra

15 óra

15 óra

28 óra

13 óra

15 óra

4. Gépi munkavégzés feltételei
5. Tapétázó munkák, díszítések
6. Szakmai számítások, és
dokumentálási ismeretek
Összesen

10 óra
24 óra
12 óra

5 óra
14 óra
12 óra

5 óra
10 óra
0

110

65

45

6. A mesterképzés szerkezete
6.1. Általános, szakmai munka-, tűz- és környezetvédelem
tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja
A tananyagegység óraszáma

Általános, szakmai munka-, tűz-,
környezetvédelem tananyagegység
Biztonságos, egészséges munkavégzés megteremtése,
környezetünk és a természet védelme
6 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Munkája során fokozottan
betartja, illetve
alkalmazottjaival és
tanulóival is betartatja a
munkavédelmi,
biztonságtechnikai, tűz- és

Részletesen ismeri a
festő, mázoló, tapétázó
szakmával összefüggő
munka-, tűz-, baleset-és
környezetvédelmi, jogi
ismereteket, higiéniai

Attitűd
Törekszik
a szabályoknak
megfelelő feltételek
biztosításra.
Szem előtt tartja a
munkavédelmi,

Autonómiafelelősség
A munkavédelmi,
balesetvédelmi tűzés
környezetvédelmi,
valamint a jogi, és
higiéniai szabályok

környezetvédelmi
előírásokat.

követelményeket,
valamint a
munkakörnyezet
kialakításának
ergonómiai
szempontjait.

balesetvédelmi, tűz-,
és környezetvédelmi
szabályokat és erre
ösztönzi tanulóit,
munkatársait is.
Követi az ide
vonatkozó
jogszabályi
változásokat. Szem
előtt tartja a saját,
munkatársai
biztonságát.
Értékként tekint a
természetes
környezetre,
környezetvédelemre.

figyelembevételével
és betartásával
alakítja ki
munkakörnyezetét.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tananyagegység
tematikai egységei

Munkavédelem,
balesetvédelem.

-

Tűzvédelem,

Környezetvédelem.
Természetvédelem.
Ökológia.

-

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A munkavédelem célja, 2 óra
feladata
Munkaadó, munkavállaló
jogai, kötelességei
Teendők baleset esetén
Kéziszerszámok, gépek
megválasztása.
Anyagszállítás, tárolás.
Állványról
végzett
munka.
Villamos áram élettani
hatása, érintésvédelem
Elsősegélynyújtás.
Foglalkozási
ártalmak,
betegségek.
Elsősegélynyújtás
Tűzveszélyességi
2 óra
osztályok.
Tűzveszélyes anyagok
Tűzoltás.
Természetes vizeink
2 óra
védelme.
Légszennyezés, -hatásai.
Hulladék, fogalma,
gyűjtése, szállítása,
megsemmisítése,
újrahasznosítás.

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

0

- Frontális
csoportmunka
- Tanári magyarázat
- Páros munka
- Önálló
feladatmegoldás
- A tanulók
csoportos
kísérletezése
- A tanulók egy
hosszabb projekten
dolgoznak
- Játék

0

0

-

-

Veszélyes hulladékok
fajtái, keletkezése,
tárolása, szállítása.
Festékanyagok, hígítók,
emberre, környezetre
gyakorolt hatása

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A mérés-értékelést a tananyagegység végén kell
elvégezni!
Munka, tűz és környezetvédelem tananyagegység
tanulási eredmények mérésére alkalmas írásbeli
tesztfeladat
megoldása.
Feleletválasztós,
feleletalkotós, igaz-hamis, egy jó válasz kiválasztása,
párosítás, kép, videó, hosszabb szöveges válasz,
esettanulmány, amely vonatkozik munkaműveletre,
alkalmazható-,
alkalmazandó
anyagokra,
szerszámokra, eszközökre, gépekre, azok, munka-,
tűz-, baleset- és környezetvédelmi és higiéniai
szabályokra.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Szerényi Attila, Szerényi István
Munka-, baleset- és környezetvédelem
Szega Books, 2017
GS 0-41
Modellek biztosítása a balesetveszélyes helyzetek és az
elsősegélynyújtás, újraélesztés bemutatásához (Ambubaba)

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2. Festés, különleges díszítések tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Festés, különleges díszítőmunkák
A falfestési technikák felelevenítése és a
különleges díszítési lehetőségek megismerése.

A tananyagegység óraszáma

30 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Felületdiagnosztikát,
felület előkezelést-.
előkészítést végez
különböző
alapfelületeken.

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Magas szinten tudja
alkalmazni a
felületdiagnosztikai
eszközöket,
műszereket, azok
eredményeit értékeli
Átfogóan ismeri a
bevonatrendszerek
felépítését, összetételét

Tiszteletben tartja a
régebbi korok festési,
díszítési technológiáit.
Érdeklődik és
értékként tekint a
különböző korszakok
díszítőelemeire,
azokat gyűjti,
archiválja és a

Felelősséggel dönt a
bevonatok,
motívumok,
díszítőelemek
felújításáról,
elkészítéséről,
alkalmazásáról

Különleges falfestési
technikákat alkalmaz az
előkészített
alapfelületen.

Különleges díszítési
technikákkal látja el a
festett felületeket.

Ismeri a
szakmatörténeti
anyagokat, korokat,
stílusokat, díszítéseket,
műemléki bevonatokat
felismer
Felületdiagnosztika
eredményei alapján,
írásos szakmai
véleményt ad a
felújítandó felület
bevonatrendszerének
szakszerű felépítésére
Igényeknek
megfelelően előkezeli,
- előkészíti a
falfelületet (kül- és
beltérben)
A munkafolyamatokat
dokumentálja
Különféle festési
technikákat felismer,
szükség esetén
reprodukálja azt
Szakmatörténeti
festékanyagokat
előállít, szakszerűen
felhord
Műemlék, és műemlék
jellegű épületek külső,
- belső falfelületeire
vonatkozó előírásokat
ismer
Különleges festési,
felhordási technikákat,
alkalmaz, ismer

munkatársaknak,
tanulóknak is
bemutatja.
Törekszik a
legmagasabb szintű
felület-előkészítésre.
Elkötelezett a pontos,
átlátható
dokumentáció
készítésére.

Ismeri a különleges
szakmatörténeti, és
modern díszítési
lehetőségeket
Megrendelővel
egyeztet, színtervet,
mintatervet készít
Műemléki, és
műemlék jellegű
díszítéseket felismer,
szükség esetén
reprodukálja azokat
Rekonstrukció esetén
az eredeti állapotot

Elkötelezett a
különleges szakmai
díszítő eljárások iránt,
azokat a megfelelő
környezetben
alkalmazza.
Digitális modern
eszközök használatát
megismeri,
alkalmazza munkája
során.

Figyelemmel követi
szakmájában az
újonnan megjelenő
korszerű anyagokat,
azok jellemző
tulajdonságait,
felhasználási
lehetőségeit a
különböző felületek
kialakításában,
díszítésében.
Tudatosan tervezi,
szervezi és
figyelemmel kíséri a
munkafolyamatokat.
Elkötelezett a pontos,
átlátható
dokumentáció
készítésére.

Betartja, betartatja a
technológiai
sorrendet, kritikus a
minőség
ellenőrzésében,
minősíti és
kijavíttatja az
elvégzett
munkálatokat.
Kreatívan szemléli és
folyamatosan igényli
is a legújabb,
korszerű anyagokat
munkájában.
Elkötelezett- és
kezdeményező az
újítások, egyedi
megoldások
alkalmazásában.
Magas szintű
szakmai tudására
alapozva tesz
javaslatot a
különleges díszítések
kialakítására
Vezeti, irányítja a
csoport munkáját,
képes az
önellenőrzésre,
ellenőrzésre és a
hibák szakszerű
javítására.

képes reprodukálni
Ismeri a különleges
díszítés anyagait,
eszközeit, szerszámait
Munkáját
folyamatosan
dokumentálja

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tematikai egység
tartalmi elemei

A tananyagegység
tematikai egységei

Felületdiagnosztika,
felület előkezelés-,
előkészítés

-

-

-

-

-

-

A
felületdiagnosztika
módszerei
(szemrevételezés,
mechanikai,
műszeres
vizsgálatok)
Az eredmények
alapján írásos
szakmai vélemény
késztése a
felújítandó bevonat
rétegrendjének
megállapítására
Bevonatrendszerek
felépítése,
összetétele,
szakmatörténeti
anyagok, korok,
stílusok, díszítések,
műemléki bevonatok
ismerete
Írásos szakmai
vélemény
készítésének lépései
Felület – előkezelés:
a korrodált felület
hibáinak
megvizsgálása,
szükség esetén
preventív,
helyreállító
anyagokkal
előkezelés
Felület- előkészítés

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
5 óra

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

5 óra

-

Frontális
csoportmunka
Tanári magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia

-

-

Különleges
falfestési technikák

-

-

o

o

o

-

során a falfelület
hiányosságainak,
egyenetlenségeinek,
impregnálásának,
kellősítésének
elvégzése, ezek
anyagai, eszközei,
szerszámai.
Sarok, nyílászárók
káváinak,
sarokkiképzéseinek
kialakításának
javítása (élvédő)
Magas minőségű
hordképes,
fogadófelület
kialakítása, a
komplett
bevonatrendszernek,
igényeknek,
előírásoknak
megfelelően
Szakmatörténeti
festékanyagokat
előállítása (mész,
kazein, enyves
festék, stb.),
színezése,
szakszerűen
felhordása
(ecsetelés, oszlatás)
Műemlék, és
műemlék jellegű
épületek külső, belső falfelületeire
vonatkozó előírások
Különleges festési
technikák:
különféle
ecseteléssel,
kefékkel, festéket
hord fel, oszlat el
különféle
hengerekkel glett, és
festékanyagot hord
fel, dolgoz el a
felületen
különféle glett, és
festékanyag szóró
gépeket ismer
(sűrített levegős,
airless, és ezek
kombinációi)
Homlokzatok
falfestésére,

5 óra

5 óra

-

Frontális
csoportmunka
Tanári magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia

-

-

Különleges díszítési
technikák

-

-

-

-

-

-

-

-

vékonyvakolására
vonatkozó szabályok
Színterv, struktúra
kialakítás, felülettagolás,
díszítőelemek
felhelyezése,
stukkók, rozetták,
díszlécek.
Gépek, állványok,
szerszámok,
munkaerő, anyagok,
logisztikai feladatait
végzi
Szakrajzi,
szerkesztési
feladatok
Színelmélet
(téralakító,
pszichológiai,
lélektani hatások)
Színdinamika,
színek tudatos
tervezése
Színharmónia, színdiszharmónia
Modern díszítési
technikák, szekkó,
freskó hatású festést
(effekt, fal-lazúr,
fém hatású, metál
festési technikákkal)
Stukkófestés-,
stukkódíszítés
Különleges
szakmatörténeti
díszítések, technikái,
anyagok, eszközök,
szerszámok
Határoló, díszítő
vonalozást, több
vonallal (szalag)
Plasztikus vonalazás
fajtái
Különböző stílusú
betűk, azok festése,
címfestés tervezése,
készítése
Sablonállást végez
többszínű sablonnal
Meglévő
rekonstruálandó
díszítésről
mintavétel

5 óra

5 óra

-

Frontális
csoportmunka
Tanári magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia

-

-

Mintanyomó
hengerezés
többszínű, betétes
hengerrel
Durva színfröcskölés
készítése
Sávos fal készítése
Selyemhatású festés
készítése
Sgraffitó technika
alkalmazása
Síkornamentika
Aranyozás
Utánzó festési
technikák:
o Faerezet utánzat
festése
o márványutánzat,
o textilhatás,
o beton,
o korrodált, antikolt,
patinázott
felületek,
o aranyozott,
o kő- és természetes
falületek utánzó
festését végzi.

A tananyagegység
elvárt tanulási
eredményeinek
tanítási-tanulási
folyamat közbeni
mérésére és
értékelésére
vonatkozó
javaslatok

Az elméleti mérés- értékelést a tananyagegység végén javasoljuk! (a mérés- értékelés
része lehet az elkészített portfólió, és a vizsgaremek tervezete)
Festés, különleges díszítések tananyagegység
kivitelezésével kapcsolatos tanulási eredmények mérésére alkalmas írásbeli tesztfeladat
megoldása. Feleletválasztós, feleletalkotós, igaz-hamis, egy jó válasz kiválasztása,
párosítás, kép, videó, hosszabb szöveges válasz, esettanulmány, amely vonatkozik a
felületvizsgálatokra; technológiai sorrendre; munkaműveletre, alkalmazható-,
alkalmazandó anyagokra, szerszámokra, eszközökre, gépekre, követelményeire,
munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi, valamint a jogi, és higiéniai szabályokra is.
Feladatlap megoldása és a gyakorlati vizsgatevékenység 70% felett megfelelt!
A tananyagegység gyakorlati mérés-értékelését a felkészítés végére javasoljuk!
Különleges falfestés, díszítés tényleges, megadott gyakorlati kivitelezésre vonatkozó
feladatok elvégzése.

A tananyagegység
elvárt tanulási
eredményeinek
feldolgozásához
ajánlott irodalmak

1 .Szerényi István, Lencsés Ernő: Falfelületek festése, díszítése (Szega Books Kft.
2019 Tankönyvi minősítés száma: SZFSZF/68520/2019-ITM)
2. Ruppert Ferencné, Szerényi István: Festési munkák anyagismerete (Szega Books
Kft. 2019. Tankönyvi minősítés száma: SZFSZF/68522/2019-ITM Bohle-LeitgebOttensclager)
3.

Festő és mázoló szakismeretek (B+V Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest 1996.)

4. Gyöngyösi Péter: Szobafestő és mázoló szakmai ismeretek I-II. (Műszaki
könyvkiadó Budapest 1995.)

5. Király Ferenc: Szobafestő mázoló és tapétázó
szakmai ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1973.)
6. Kovács Géza: Falfestő és mázolómunkák (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1983.)
7. Itten Johannes: A színek művészete. Göncöl Kiadó és Saxum Kiadó, Budapest,
2002.
Itten,
8. Jones Owen: Ornamentika. Cser Kiadó, Budapest, 2004.
9. Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikája Balassi könyvkiadó 2001.
10. Kocsó László: Aranyozás Magánkiadás 2007.
11. Hans Rottländer: A festő hagyományos történelmi technikái Gazdasági kiadó 2003
12. Gombosné Rása Éva: Első találkozás a festésre, díszítésre kerülő alapfelülettel

A tananyagegység
megvalósításához
kapcsolódó egyéb
speciális feltételek

Nincs.

6.3. Mázolás, különleges felületkezelések, díszítések tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Mázolás, különleges felületkezelések, díszítések
A különleges mázolási, díszítési technológiák,
technikák, anyagok ismerete velük kapcsolatos
előírások elsajátítása, alkalmazása.

A tananyagegység óraszáma

28 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Különböző
alapfelületeken
(bevonatrendszereken)
korróziót diagnosztizál,
megállapítja annak
fajtáját, mértékét,
amelyről írásos
dokumentációt készít,
melyben javaslatot tesz a
bevonatrendszer
felújításának,
kialakításának
munkaműveleteire, és
anyagaira.

Ismeri a diagnosztikai
módszereket,
műszereket.
Magabiztosan
azonosítja a korrózió
fajtáit, mértékét. Ismeri
az írásos dokumentáció
tartalmi és formai
követelményeit.

A korrózió káros
hatásainak
csökkentését, a
felületek védelmét
szem előtt tartva
törekszik a pontos
egyértelmű
diagnosztikai
meghatározásra.

Magas szintű
szakmai tudására
alapozva tesz
javaslatot a
korróziós felület
védelemére
alkalmazott
bevonatrendszer
kialakítására.

Fa-, fém- és speciális

Ismeri a preventív-, és

Törekszik a

Vezeti, irányítja a

felületek, különböző
anyagú szerkezetek
igénynek megfelelő
preventív és tűzállóságát
fokozó bevonatait
elkészíti, illetve
elkészítteti.

Különleges-, magas
minőségű mázolást,
pácolást, lazúrozást,
lakkozást polírozást
készít, illetve készíttet.

Ki tudja alakítani a
különböző mázolási
bevonatrendszereket
hagyományos és modern
bevonatokkal is.

tűzgátlás, tűzállósági
bevonatok hatását, a
különböző anyagokhoz
tartozó bevonati
követelményeket,
mérési
követelményeket,
lehetőségeket, azok
dokumentálásának
módját.
Ismeri a komplett
bevonatrendszerek
felépítésének,
technológiai sorrendjét,
felhordáshoz szükséges
szerszámokat,
eszközöket, gépeket.
Ismeri a különféle
mázolóanyagok (1
komponensű; 2
komponensű; stb.)
jellemzőit (kötési idő,
pihentetési idő,
kigőzölgési szikkasztási idő,
viszkozitás,
konzisztencia,
tixotrópia, stb.)
Ismeri a magas
minőségű mázoló
munkák technológiai
sorrendjét,
munkaműveleteket,
minőségi
követelményeket.
Ismeri a mázolásnál
alkalmazható díszítési
lehetőségeket.
Ismeri a polírozás
anyagait, gépeit,
munkafolyamatát
Ismeri a
mázolóanyagok
környezetre, emberre
gyakorolt hatásait. Az
igénybevételnek és
előírásoknak
megfelelően
alkalmazza a
hagyományos és
modern mázolási
bevonóanyagokat is.

preventív- és
tűzgátló bevonatok
pontos, előírásoknak
megfelelő
kivitelezésére.

csoport munkáját,
képes az
önellenőrzésre,
ellenőrzésre és a
hibák szakszerű
javítására.

Szakmai értékként
tekint a minőségi
mázoló munkák
elvégzésére.
Alaposan,
önkritikusan
szemléli saját és
munkatársai által
elvégzett munkát.

Felelősséget vállal
az elvégzett
munkákért. Betartja,
betartatja a
technológiai
sorrendet, kritikus a
minőség
ellenőrzésében,
minősíti és
kijavíttatja az
elvégzett
munkálatokat.

Nyitott az új
bevonati anyagok és
technológiák
megismerésére. A
környezet értékeit
szem előtt tartja, és
ehhez megfelelően
választja meg a
felhasznált mázoló
anyagokat is.

Az anyagokat
rendeltetésüknek és
az előírásoknak
megfelelően
alkalmazza és
betartja, betartatja a
velük kapcsolatos
szakmai és
környezetvédelmi,
hulladékkezelési
előírásokat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tematikai egység tartalmi
elemei

A tananyagegység
tematikai egységei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
- Frontális
csoportmunka
- Tanári magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka
- Páros munka
- Egyéni munka
- Differenciálás
- Projektmódszer
- Játék, szimuláció
- Számítógép
- Internet
- Multimédia
- Frontális
csoportmunka
- Tanári magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka
- Páros munka
- Egyéni munka
- Differenciálás
- Projektmódszer
- Játék, szimuláció
- Számítógép
- Internet
- Multimédia
- Frontális
csoportmunka
- Tanári magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita

Alapfelületek,
bevonatrendszerek
diagnosztikai
vizsgálata,
dokumentálása

-

Felületi tulajdonságok
Környezeti hatások
Biológiai hatások
Mechanikai tényezők
Diagnosztikai vizsgálatok
Dokumentációs szabályok
Régi bevonatrendszerek
eltávolítása
- Felület előkészítés, felület
előkezelés

3 óra

3 óra

Preventív, tűzgátló,
tapadásjavító
bevonatok

- Impregnáló anyagok
- Tűzvédő bevonatok
- Gomba, rovarkárok elleni
védelem
- Korrózió elleni védelem
- Speciális rendeltetésű anyagok
ismerete

4 óra

4 óra

Különleges-, magas
minőségű mázolás
készítése, mázolt
felületek díszítése

- Lakkcsiszolt, különleges
(magasfényű) mázolás
- Becsiszolt mázolás
- Mattlakkozás
- Pácolás, színezés, lazúrozás
- Faerezet, márvány utánzat
- Faápoló olajok használata

6 óra

8 óra

- Aranyozás
- Mázolóanyagok, eszközeik,
szerszámaik, mázoló
segédanyagok ismerete.
- Különleges díszítési eljárások

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

- Tanuló kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka
- Páros munka
- Egyéni munka
- Differenciálás
- Projektmódszer
- Játék, szimuláció
- Számítógép
- Internet
- Multimédia

Az elméleti mérés- értékelést a tananyagegység végén javasoljuk!
(a mérés- értékelés része lehet az elkészített portfólió, és a
vizsgaremek tervezete)
Mázolási, és díszítési munkák kivitelezésével kapcsolatos tanulási
eredmények mérésére alkalmas írásbeli tesztfeladat megoldása.
Feleletválasztós, feleletalkotós, igaz-hamis, egy jó válasz
kiválasztása, párosítás, kép, videó, hosszabb szöveges válasz,
esettanulmány, amely vonatkozik a felületvizsgálatokra;
technológiai
sorrendre;
munkaműveletre,
alkalmazható-,
alkalmazandó anyagokra, szerszámokra, eszközökre, gépekre,
követelményeire, munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi,
valamint a jogi, és higiéniai szabályokra is.
Különleges mázolás, díszítés tényleges, megadott gyakorlati
kivitelezésre vonatkozó feladatok elvégzése.
Feladatlap megoldása és a gyakorlati vizsgatevékenység 70% felett
megfelelt!
A tananyagegység gyakorlati mérés-értékelését a felkészítés végére
javasoljuk!
Különleges falfestés, díszítés tényleges, megadott gyakorlati
kivitelezésre vonatkozó feladatok elvégzése.
1. Szerényi István: Mázolás, festés, felújítási munkák (Szega
Books Kft. 2016., Tankönyvi minősítés száma:
NGM/21455/2016)
2. Berendi György:
Festés-mázolás
Műszaki Könyvkiadó
Budapest, 1972.
3. Kovács Géza
Falfestő és mázolómunkák
Műszaki Könyvkiadó
Budapest 1983.
4. Waschner, Adolf:
Festő és fényező szakismeretek
B+V Lap és Könyvkiadó, Budapest, 1996.

5. Gyöngyösi Péter
Szobafestő, mázoló és tapétázó anyag- és gyártásismeret
MSZH Nyomda és kiadó kft1999
6. Dr. Csajka János-Kiss Ernőné Müller József
Szobafestő, mázoló, tapétázó anyag- és gyártásismeret
Műszaki könyvkiadó 1995
7. Martin Bohle
Kurt Leitgeb, Josef Ottenschlager
Festő és mázoló szakismeret
B+V Lap és Könyvkiadó, Budapest, 1996
8. Kruzslicz Zsolt
Alapozó és közbenső mázolás
www. kepzesevolucioja.hu
9. Kruzslicz Zsolt
Korróziógátló alapozás
www. kepzesevolucioja.hu

A tananyagegység
megvalósításához kapcsolódó
egyéb speciális feltételek

Nincs.

6.4. Gépi munkavégzés feltételei tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Gépi munkavégzés
Ismerje, megfelelően, gazdaságosan kiválasztja és
alkalmazza a különféle gépi berendezéseket, ennek
érdekében számításokat végez. A változatos
lehetőségek közül a feladatnak, célnak megfelelő
szóró berendezést választ, szakszerűen üzemelteti,
karbantartja.

A tananyagegység óraszáma

10 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

A munkaterületre a
szükséges munkaerővel
és gépekkel,
szerszámokkal,
eszközökkel vonul fel.

Átfogóan ismeri, a
munkafeladat
elvégzéséhez
szükséges és elégséges
gépeket

Motivált az
erőforrások
gazdaságos, takarékos,
folyamatos
biztosításában.

Önállóan dönt- és
választ a lehetséges
kivitelezési
alternatívák között.

Az előkészítés során
különböző
csiszolástechnikai

Magabiztosan ismeri a
szemcseszórás,
durva- és

A minőségi
felületkialakítás
alapjának a tökéletes

Mindig, az alap
felületminőségétől
függően választja

eljárásokat alkalmaz.

finomcsiszolás,
polírozás
kivitelezésének lépéseit
gépeit, eszközeit.

A különböző típusú
szóróberendezéseket
mindig az adott
feladatnak, anyagnak, és
a gazdaságosságnak
megfelelően választja ki,
használja, állítja be és
karbantartja.
Kikalkulálja egy
szóróberendezés
gazdaságos
üzemeltetését,
bérlésének lehetőségét,
megtérülését,
fenntartásának
költségeit,
amortizációját.

Ismeri a glett, vakolat,
festék, mázolóanyagok
szórási technikákat,
lehetőségeket. Tud
választani a különböző
berendezések közül, a
feladatnak, anyagnak
megfelelően. Ismeri a
szóróberendezés,
közvetlen költségeit, a
költségkalkuláció
elemeit.

A gépeket biztonságosan
üzemelteti,
karbantarttatja.

Magabiztosan ismeri a
gépek működési elvét,
működtetésüket,
valamint a
szóróberendezésekre
vonatkozó munka- és
balesetvédelmi
előírásokat is.

előkészítő
munkálatokat tekinti.
Törekszik a
legmagasabb
felületminőség
elérésére.
Mindig szem előtt
tartja a gazdaságossági
szempontokat a gépi
munkavégzés
kivitelezése során is.
Figyelemmel kíséri a
legújabb technikákat.

meg az alkalmazott
gépi előkészítés
eszközeit, anyagait
és a lehetséges
bevonati réteget is.

Elkötelezett a
biztonságos,
előírásoknak
megfelelő
üzemeltetésben.

Felelősséget vállal
az elkészült munka
minőségéért, a
környezet
megvédéséért is

Javaslatot fogalmaz
meg, dönt a szórási
technika
alkalmazásáról.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Gépi
munkavégzés,
szórástechnika a
bevonatok
kialakításában.

A tematikai egység tartalmi
elemei

- Szakmában alkalmazható gépek,
berendezések.
- Szóró berendezések
csoportosítása, alkalmazási
területeik
- Gépek használata, karbantartása
- Kiválasztás szempontjai
- Költségszámítás

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
3 óra

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
3 óra

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
- Frontális
csoportmunka
- Tanári magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka

Gépi
felületeltávolítás,
felület
előkészítés,
csiszolás- és
szórástechnika.

- gépi csiszolás a festési, mázolási
munkálatok előkészítésében
- polírozás géppel
- rozsdamentesítés gépi eszközei
- festékeltávolítás homokfúvással
- tapétázás gépei
- festékszórás, nyomás szerint,
viszkozitás szerint, szórási elv
szerint
- gépek karbantartása és tisztítása

2 óra

2 óra

-

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia
Frontális
csoportmunka
Tanári magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia

Az elméleti mérés- értékelést a tananyagegység végén
javasoljuk! (a mérés- értékelés része lehet az elkészített
portfólió, és a vizsgaremek tervezete)
Gépi munkavégzés tananyagegység tanulási eredmények
mérésére alkalmas írásbeli tesztfeladat megoldása.
Feleletválasztós, feleletalkotós, igaz-hamis, egy jó válasz
kiválasztása, párosítás, kép, videó, hosszabb szöveges
válasz, esettanulmány, amely vonatkozik munkaműveletre,
alkalmazható-, alkalmazandó anyagokra, gépekre, azok,
munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi és higiéniai
szabályaira.
Feladatlap megoldása és a gyakorlati vizsgatevékenység
70% felett megfelelt!
A tananyagegység gyakorlati mérés-értékelését a felkészítés
végére javasoljuk!
Különleges falfestés, díszítés tényleges, megadott
gyakorlati kivitelezésre vonatkozó feladatok elvégzése.
1. Termékkatalógusok, leírások.
2. www. kepzesevolucioja.hu
Gépi eszközök (szóróberendezés, csiszológépek, stb)
biztosítása a mesterképzés ideje alatt.

6.5. Tapétázási munkák, díszítések tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Tapétázási munkák, díszítések
Magabiztosan ismerje, a hagyományos és különleges
minőségű tapétákat azok ragasztási, díszítési
lehetőségeit. Ezeket kihasználva tervezzen, és
kivitelezzen tapétázott felületeket

A tananyagegység óraszáma

24 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Különleges minőségű,
modern és
hagyományos tapétát,
képtapétát (posztert)
ragaszt, illetve
ragasztat, díszít,
keretez. A tapétázás
igényesebb díszítéseit,
megtervezi, kivitelezi,
elkészítteti. A
tapétázott felületen
felújítást (tisztítást),
végez, illetve végeztet.

Részletesen ismeri a
tapéták (képtapéták,
poszterek) típusait,
fajtáit, azok
felhasználásának
lehetőségeit,
előírásait, díszítési
lehetőségeit. Ismeri a
tapétázott felületek
felújításának módját,
anyagait, eszközeit.

Motivált a tapéták
hagyományos és
újszerű, különleges,
díszített
kivitelezésére.

Autonómiafelelősség
Kreatívan használja
a különböző
tapétázó anyagokat,
díszítési
lehetőségeket,
ebben is nyitott az
új megoldásokra.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei

Új és felújítandó
felületek
diagnosztikai
vizsgálata a
kivitelezendő
tapéta
ismeretében.

- felületvizsgálati módszerek
- tapétafajták és azok
alapfelületi igényeik

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
2 óra

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
1 óra

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
- Frontális
csoportmunka
- Tanári
magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló
kiselőadása
- Szemléltetés,

- Tapéták csoportosítási
lehetőségei
 anyaguk szerint
 tömegük szerint (g/m2)
 rétegvastagság szerint
 ragasztási mód szerint
 felhasználási terület szerint
 piktogramok,
tapétajelölések,
szabványok
- Makulatúrák, alátéttapéták
- Segédanyagok
- Díszítő anyagok

3 óra

Tapétaragasztók, - Ragasztási alapfogalmak
(ragasztási szilárdság,
kiválasztásuk és
kiszellőzési idő, bedolgozási
felhasználásuk

2 óra

Hagyományos,
korszerű, és
különleges
tapéták

-

2 óra

-

1 óra

-

idő. nyitott idő, fazékidő,
kötési idő).
Ragasztók csoportosítása:
cellulóz származékok,
műgyanta alapúak
(oldószeres, diszperziós),
kombinált ragasztóanyagok.

-

Tapétázás

- Könnyű-, középnehéz- és
nehéz tapétákkal történő

5 óra

4 óra

-

demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia
Frontális
csoportmunka
Tanári
magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló
kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia
Frontális
csoportmunka
Tanári
magyarázat
Előadás
Megbeszélés,
beszélgetés
Vita
Tanuló
kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék,
szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia
Frontális
csoportmunka

kivitelezésének
lépései

Tapétázott
felületek díszítési
lehetőségei

tapétázás technológiai
sorrendjei
- tapéták felhasználás előtti
ellenőrzése
- szabványok, követelmények
- egyéb eljárások:
 folyékony tapéta
 öntapadó tapéta
 hő-, hangszigetelő
 falkárpitok
 digitálisan tervezett,
egyedi, nyomtatott
képtapéta
 nedves környezetben
használható tapéta
 duplex. (két- vagy
többrétegű) tapéták
 vlies (rost) tapéták
 vinyl tapéták
 üvegszálas és üvegszövet
tapéták
 különleges minőségű
tapéták
- plakátragasztás
- tapéták tisztítása
- szegélyek, keretek
- bordűrök,
- lábazatok
- öntapadós tapéták
- dekorációs matricák
- zsinórok, díszítőcérnák,
paszományok
- díszlécek
- festhető tapéták

A tananyagegység elvárt
tanulási eredményeinek
tanítási-tanulási folyamat
közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó
javaslatok

- Tanári
magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló
kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka
- Páros munka
- Egyéni munka
- Differenciálás
- Projektmódszer
- Játék,
szimuláció
- Számítógép
- Internet
- Multimédia

2 óra

2 óra

- Frontális
csoportmunka
- Tanári
magyarázat
- Előadás
- Megbeszélés,
beszélgetés
- Vita
- Tanuló
kiselőadása
- Szemléltetés,
demonstráció
- Csoportmunka
- Páros munka
- Egyéni munka
- Differenciálás
- Projektmódszer
- Játék, szimuláció
- Számítógép
- Internet
- Multimédia

Az elméleti mérés- értékelést a tananyagegység végén javasoljuk! (a mérésértékelés része lehet az elkészített portfólió, és a vizsgaremek tervezete)
Tapétázási munkák, díszítések tananyagegység tanulási eredmények
mérésére alkalmas írásbeli tesztfeladat megoldása. Feleletválasztós,
feleletalkotós, igaz-hamis, egy jó válasz kiválasztása, párosítás, kép, videó,
hosszabb szöveges válasz, esettanulmány, amely vonatkozik

munkaműveletre, követelményre, alkalmazható-, alkalmazandó anyagokra,
szerszámokra, eszközökre, gépekre, azok, munka-, tűz-, baleset- és
környezetvédelmi és higiéniai szabályaira.
Feladatlap megoldása és a gyakorlati vizsgatevékenység 70% felett
megfelelt!
A tananyagegység gyakorlati mérés-értékelését a felkészítés végére
javasoljuk!

Különleges falfestés, díszítés tényleges, megadott gyakorlati
kivitelezésre vonatkozó feladatok elvégzése.
A tananyagegység elvárt
tanulási eredményeinek
feldolgozásához ajánlott
irodalmak

1. Szerényi István, Szerényi Attila: Tapétázás, plakátragasztás (Szega
Books Kft. 2017, Tankönyvi minősítés száma: NGM/19624/2017)
2. Gyöngyösi Péter: Szobafestő és mázoló és tapézázó anyag- és
gyártásismeretek (Nagy és Társa Nyomda és Kiadó Kft.

Budapest 2005.)
3. Garami Ilona – Gál György –
Kissné Kovácsics Ágnes –
Lábadí-Légrády-Caso Bt – Lázár Gábor – Lődi Lászlóné – Tanyi
János – Varga László
Szobafestő-mázoló és tapézázó
szakmai alapismeretek
Festékúnió alapítvány 2001
4. Király Ferenc
Szobafestő mázoló és tapétázó
szakmai ismeretek
Műszaki Könyvkiadó
Budapest 1973.
5. Kovács Géza
Festő, mázoló, tapétázó munkák
Építésügyi Tájékoztatási Központ
Budapest 1984.
6. Dr. Csajka János-Kiss Ernőné-Müller József:
Szobafestő-mázolló-tapétázó
anyag és gyártásismeret
Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997
Szobafestő-mázoló-tapétázó

A tananyagegység
megvalósításához kapcsolódó
egyéb speciális feltételek

7. Zsid László
A tapéták típusai, tapéta kiválasztása, ellenőrzése
www.képzésevolucioja.hu
Nincs.

6.6. Szakmai számítások, és dokumentálási ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szakmai számítások
A mester magabiztosan tudjon helyszínen és rajról a
felmérési szabályoknak megfelelően területet,
anyagot, munkaidőt számolni, azt dokumentálni.
Pontos felmérési naplót, árajánlatot, számlát
készíteni, az abban lefektetett adatokért felelősséget
vállalni.

A tananyagegység óraszáma

12 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Felmérési szabályok
alapján költségvetést és
árajánlatot készít.

Magabiztosan (rajzról
és helyszínen) a
felmérési szabályokat
ismerve mér fel, norma
alapján
anyagszükségletet,
munkaidőt, munkabért
tud számolni.
Jártasság szintjén
ismeri a digitális
árajánlat, költségvetési,
adatkezelési szoftverek
használatát,
archiválását.

Elkötelezett a pontos,
átlátható
dokumentáció
készítésére. Szem
előtt tartja a
gazdaságosságot is.

Kiszámolja egy gép,
szóróberendezés
gazdaságos
üzemeltetését,
bérlésének lehetőségét,
megtérülését,
fenntartásának
költségeit,
amortizációját.

Ismeri a gépek,
szóróberendezések
közvetlen költségeit, a
költségkalkuláció
elemeit.

Elvégzi-, illetve
elvégezteti,
folyamatosan ellenőrzi,
kritikusan minősíti és
dokumentálja az
elkészült
munkafolyamatokat,
utómunkálatokat
(szerszám- eszköz- géptisztítása, munkaterület

Mélyrehatóan ismeri a
munkafolyamatok
technológiai, minőségi
követelményeit.
Összefüggéseiben
ismeri a
munkaszervezési
szabályokat, anyag és
hulladékgazdálkodást
és annak dokumentálási

Mindig szem előtt
tartja a
gazdaságossági
szempontokat a gépi
munkavégzés
kivitelezése során is.
Figyelemmel kíséri a
legújabb technikákat.
Elkötelezett a
biztonságos,
előírásoknak
megfelelő
üzemeltetésben.
Vezeti, irányítja az
utómunkálatokat,
mindig szem előtt
tartva a megrendelő
igényeit és a szakmai, minőségi
követelményeket.
Elkötelezett a pontos
tiszta munkaterület
átadásáig történő
megtartásában és

Autonómiafelelősség
Felelősséget vállal a
költségvetésben,
dokumentációban,
árajánlatban leírt
adatokért, az abban
vállaltakat betartja,
ill. betartatja.

Javaslatot fogalmaz
meg, dönt a szórási
technika
alkalmazásáról.
Felelősséget vállal az
elkészült munka
minőségéért, a
környezet
megvédéséért is.

Felelősséggel
irányítja a
munkatársait. Képes
az ellenőrzésre-,
önellenőrzésre is.
Korrigálja saját,
javíttatja mások
hibáit.
Az elvállalt
feladatokat,
(szerződésben

takarítása, anyagtárolás,
hulladékkezelés). A
veszélyes hulladékokról
nyilvántartást vezet.
Átadja a
munkaterületet, ami
után önértékelést is
végez.
Számlát állít ki a
megrendelőnek.

szabályait. Ismeri a
szakmai számításokat,
normákat, számla
kiállításának módját,
szabályait.

környezet
megvédésében is.
Mindig törekszik a
gyorsaságra,
pontosságra,
precízségre a
munkavégzésében,
szakmai
számításokban és a
munkavégzéshez
szükséges
dokumentációk
naprakész
vezetésében is.

megkötött ígéreteket)
határidőre betartja,
illetve betartatja.
Felelősséget vállal az
elvégzett munkákért,
annak magas szintű
minőségéért.
Magabiztosan és
magas szakmai
színvonalon irányítja
az utómunkálatokat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Felmérési
szabályok a
normakönyv
alkalmazásával.

A tematikai egység
tartalmi elemei

Felmérés szabályai;
- festendő,
- mázolandó
- tapétázandó felületek
felmérési szabályai tervrajról
és helyszíni felmérés alapján.
Felmérési naplót készít.
Anyagmennyiség,
anyagszükségletet számol.
Árajánlatot készít.
Időtervet készítése a
munkafeladat időbeni
végrehajthatósága
érdekében.

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
4 óra

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
0

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
-

-

-

-

-

-

Gépköltség
számítása

Számításokat végez a gépi
munkavégzés költségeiről,
gazdaságosságáról,
megtérüléséről.

3 óra

0

-

Csoportos feladat
feldolgozás
Csoportos
munkavégzés,
gyakorlás
Egyéni
munkavégzés,
gyakorlás
Olvasott szakmai
szöveg önálló
feldolgozása
Hallott szakmai
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Műveletek
gyakorlása
készség szintig
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Csoportos feladat
feldolgozás
Csoportos
munkavégzés,
gyakorlás

-

-

-

-

-

A
munkafolyamatok
dokumentálása és
a számla
kiállításának
szabályai

Vezeti az építési naplót.
Dokumentálja az anyag- és
időszükségletet, a
szerszámok-, eszközök- és
gépek használatát,
karbantartását, tisztítását,
munkaterület takarítása, az
utómunkálatokat
anyagtárolást- és a
hulladékkezelést is. A
számlákhoz egységnyi és
összes árat, díjat számol,
összesít.
Általános Forgalmi Adó.
Számítógépes programok
használata (pl.
táblázatkezelés)
Szabályos számla kiállítása.

5 óra

0

-

-

-

-

-

-

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

Egyéni
munkavégzés,
gyakorlás
Olvasott szakmai
szöveg önálló
feldolgozása
Hallott szakmai
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Műveletek
gyakorlása
készség szintig
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése
Csoportos feladat
feldolgozás
Csoportos
munkavégzés,
gyakorlás
Egyéni
munkavégzés,
gyakorlás
Olvasott szakmai
szöveg önálló
feldolgozása
Hallott szakmai
szöveg
feldolgozása
jegyzeteléssel
Műveletek
gyakorlása
készség szintig
Információk
feladattal
vezetett
rendszerezése

Az elméleti mérés- értékelést a tananyagegység végén
javasoljuk! (a mérés- értékelés része lehet az elkészített
portfólió, és a vizsgaremek tervezete)
Részfeladatonként a felmérési szabályok ismeretéről
tesztlapot tölt ki, szakmai számításokat végez.
Dokumentációt készít.
Tesztfeladat 70% alatt nem megfelelt. Szakszámításnál kettő
tizedesig számol, csak a végeredmény kerekíthető. Csak a
pontos, szabályszerű dokumentáció fogadható el.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

1. Schiszler Attila - Szerényi Attila - Szerényi István
Építőipari szakmai számítások
Szega Books Kft. 2013
2. ÖN V/7. Összevont Építőipari Normarendszer
3. 47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás,
korrózióvédelem)
4. TERC Kft. 2020

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Normagyűjtemény (írott- és digitális), felmérési jegyzékek,
építési napló és üres számlatömb biztosítása.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató

1. Általános munka-, tűz- és
környezetvédelem

Felsőfokú
szakképesítés, műszaki szakoktatói főiskolai
diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

2. Festés, különleges
díszítőmunkák

Felsőfokú
szakképesítés,
műszaki szakoktatói főiskolai
diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

Mestervizsga
megszerzésétől számított
5
éves
szakmai
tapasztalattal rendelkező
szakember.
Műszaki
szakoktatói
főiskolai
diploma,
szakirányú,
vagy festő, mázoló,
tapétázó mesterlevél 10
év
pályán
eltöltött
szakmai gyakorlat

3. Mázolás, különleges
felületkezelések, díszítések

Felsőfokú
szakképesítés,
műszaki szakoktatói főiskolai
diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

Mestervizsga
megszerzésétől számított
5
éves
szakmai
tapasztalattal rendelkező
szakember.
Műszaki
szakoktatói
főiskolai
diploma,
szakirányú,
vagy festő, mázoló,
tapétázó mesterlevél 10
év
pályán
eltöltött
szakmai gyakorlat

4. Gépi munkavégzés feltételei

Felsőfokú
szakképesítés, Mestervizsga
műszaki szakoktatói főiskolai megszerzésétől számított

diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

5
éves
szakmai
tapasztalattal rendelkező
szakember.
Műszaki
szakoktatói
főiskolai
diploma,
szakirányú,
vagy festő, mázoló,
tapétázó mesterlevél 10
év
pályán
eltöltött
szakmai gyakorlat

5. Tapétázó munkák,
díszítések

Felsőfokú
szakképesítés,
műszaki szakoktatói főiskolai
diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

Mestervizsga
megszerzésétől számított
5
éves
szakmai
tapasztalattal rendelkező
szakember.
Műszaki
szakoktatói
főiskolai
diploma,
szakirányú,
vagy festő, mázoló,
tapétázó mesterlevél 10
év
pályán
eltöltött
szakmai gyakorlat

6. Szakmai számítások, és
dokumentálási ismeretek

Felsőfokú
szakképesítés, műszaki szakoktatói főiskolai
diploma. Építészmérnök, vagy
építőmérnök-, mérnöktanár.
Szakirányú-, vagy festő,
mázoló, tapétázó mesterlevél
10 év pályán eltöltött szakmai
gyakorlat

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges tárgyi
feltételek
8.1. A mesterképzés helyszínei: Az elméleti képzést, IKT eszközökkel (számítógép,
projektor, szoftverek) felszerelt, internet elérését biztosító tanteremben kell
megszervezni. A gyakorlati képzést a Festő, mázoló és tapétázó mester Képzési és
Kimeneti Követelmények 7.4 pontjában felsorolt tárgyi feltételekkel rendelkező
tanműhelyben kell megszervezni, ahol a gyakorlati felkészítéshez személyenként
legalább 10 m2 felület rendelkezésre áll!
8.2. Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a festő, mázoló, tapétázó mesterképesítés képzési és
kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
8.3. Egyéb feltételek:-

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos festő, mázoló, tapétázó mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja
tartalmazza.

