Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00199-17-17 4 03 3
Érvényesség kezdete: 2017-10-26

FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Fényreklámgyártás-szervező

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Fényreklámgyártás-szervező
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00199-17-17 4 03 3

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2017-10-26

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY
BESOROLHATÓ
17 - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK
MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
nem szükséges
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Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
szükséges, éspedig:
számítástechnikai eszközök és számítógépes alkalmazások (levelezés, szövegszerkesztés, táblázat-és
adatbáziskezelés, nyomtatás stb.) felhasználói szintű ismerete

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Fényreklámgyártás-szervező szakember a fényreklámgyártás indirekt folyamataiban vesz részt. Helyszíni
felmérést végez, és vázlatrajzot készít. Alaposan és körültekintően felméri a vevői/megrendelői igényeket.
Javaslatot tesz a fényreklámrendszer formai-esztétikai jellemzőire, és közreműködik látványtervének
előkészítésében. A műszaki tartalom és anyagszükséglet figyelembe vételével árajánlatot és kiviteli ütemtervet
készít, amelyet eljuttat a vevőnek/megrendelőnek. Gyártási folyamattá konvertálja az egyeztetett vevői/megrendelői
igényeket. Figyelemmel kíséri a gyártási, telepítési, javítási és/vagy karbantartási folyamatot. Az árajánlatkéréstől a
teljes megvalósulási folyamat végéig tartja a kapcsolatot a megrendelővel és más érdekeltekkel. Részt vesz az
elkészült fényreklámrendszer műszaki jellemzőinek (minőség, méret, szín stb.) ellenőrzésében. Elvégzi a
leszállított fényreklámrendszerrel kapcsolatos vevői elégedettségvizsgálatot. Gondoskodik az elkészült munkák
dokumentálásáról. Kapcsolatot tart munkahelyének számlázási, pénzügyi részlegével. Közreműködik a
kiállításokhoz, vásárokhoz és egyéb rendezvényekhez szükséges installációk tervezésében. Előkészíti és
megszervezi az installációk gyártását és összeszerelését. Részt vállal az installációk helyszíni felállításában.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások

Foglalkozás megnevezése
Ügynök (a biztosítási
ügynök kivételével)

3624

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben ellátható
tevékenység, munkaterület
Fényreklámgyártás-szervező

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL
FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ
ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

A képzés óraszáma

300

Maximum
600

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
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10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek,
készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a helyszíni felmérés
tevékenységeit.

Törekszik az
ügyfélelvárások
maximális
Képes helyszíni felmérést megjelenítésére a
A helyszíni felmérés és a
végezni az
felmérési
dokumentálás során
ügyfélnél/vevőnél.
dokumentációban. Belátja önállóan jár el.
a megjelenésének és
viselkedésének partnerére
gyakorolt hatását.

Tisztában van a felmérési
vázlatrajzzal szembeni
elvárásokkal.

Törekszik az
ügyfélelvárások
Az elvárások alapján
maximális
képes méretarányos
megjelenítésére a
A helyszíni felmérés és a
felmérési vázlatrajzot
felmérési
dokumentálás során
(szabadkézi vázlatot,
dokumentációban. Belátja önállóan jár el.
műszaki rajzot és/vagy
a megjelenésének és
műszaki leírást) készíteni.
viselkedésének partnerére
gyakorolt hatását.

Ismeri a hatékony kérdezés
és meghallgatás módszereit.

Törekszik az ügyfelekkel,
Alaposan feltárja az
partnerekkel rugalmas és Felelősséget vállal
ügyfél és minden érdekelt
eredményes
viselkedéséért és
fél reklámrendszerre
együttműködésre,
magatartásáért.
vonatkozó elvárásait.
kooperációra.

Képes gondolatait a
Ismeri a kommunikációs
fogadó fél számára
rugalmasság és a hatékony
érthető, hozzá igazodó
információközlés szabályait.
módon átadni.

Törekszik a magabiztos
fellépésre.

Felelősséget vállal
viselkedéséért és
magatartásáért.

Ismeri fényreklámok
készítéséhez szükséges
(fém, fa, műanyag, fólia,
ponyva és üveg)
alapanyagokat, termék
összetevőket és azok
műszaki jellemzőit.

Képes biztonságosan
kiválasztani az igényelt
fényreklámhoz
legmegfelelőbb
alapanyagokat és termék
összetevőket.

Törekszik a gazdaságos
anyagfelhasználásra.

Az anyagszükséglet
elkészítésekor önálló
javaslatokat fogalmaz
meg.

Az alapanyagok és
termék összetevők
tulajdonságai alapján
képes javaslatot tenni az
igényelt
fényreklámrendszer
műszaki tartalmára és
anyagszükségletére.

Elfogadja és
fegyelmezetten követi a
szabványokban, a
műszaki és gazdasági
standardokban, illetve
munkautasításokban
foglalt előírásokat.
Mérlegeli az
alternatívákat és
kompromisszumos
megoldásokat dolgoz ki.

Másokkal együttműködve
oldja meg tervezési és
számítási feladatait.
Korrigálja saját és/vagy
mások hibáit.

Érti a minőség, a műszaki
tartalom, az anyagnorma, az
időigény és az ár közötti
összefüggéseket.
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Ismeri az árajánlat
felépítését, formai és
tartalmi elvárásait.

A formai-esztétikai, a
műszaki, a bekerülési
és/vagy fenntartási
költségekre tekintettel
képes árkalkulációt
végezni, árajánlatot és
ütemtervet előkészíteni.

Elfogadja és
fegyelmezetten követi a
szabványokban, a
műszaki és gazdasági
standardokban, illetve
munkautasításokban
foglalt előírásokat.
Mérlegeli az
alternatívákat és
kompromisszumos
megoldásokat dolgoz ki.

Felelősséget vállal az
általa készített árajánlat
tartalmáért.

Ismeri a kapcsolattartás
jelentőségét és módszereit.

Képes a munkájához
szükséges mértékben és
módon a
vevőkkel/partnerekkel
(gyártórészleg vezetője,
építésvezető,
belsőépítész, dizájner,
alvállalkozó, hatósági
képviselő, létesítményfenntartó) kapcsolatot
tartani.

Elfogadja és
fegyelmezetten követi a
szabványokban, a
műszaki és gazdasági
standardokban, illetve
munkautasításokban
foglalt előírásokat.
Mérlegeli az
alternatívákat és
kompromisszumos
megoldásokat dolgoz ki.

Képviseli és
összeegyezteti a
megrendelői és a
kivitelezői elvárásokat.
Korrigálja saját és/vagy
mások hibáit.

Érti a műszaki rajzok
felépítését, jelöléseit és az
ábrázolási módokat.

Képes a műszaki rajzok,
tervek pontos olvasására
és értelmezésére.

Elfogadja és
fegyelmezetten követi a
szabványokban, a
műszaki és gazdasági
standardokban, illetve
munkautasításokban
foglalt előírásokat.
Mérlegeli az
alternatívákat és
kompromisszumos
megoldásokat dolgoz ki.

Másokkal együttműködve
oldja meg tervezési és
számítási feladatait.
Korrigálja saját és/vagy
mások hibáit.

Ismeri a vevői
elégedettségmérés eszközeit
és formáit.

Képes elvégezni a
leszállított
fényreklámrendszerrel
kapcsolatos vevői
elégedettségvizsgálatot.

Elkötelezett a maximális
vevői elégedettség
megteremtése iránt

Önállóan jár el a vevői
elégedettség vizsgálata
során.

Ismeri a fényreklámszakma
esztétikai és formai
elvárásait.

A tervezés, elkészítés,
javítás és/vagy
karbantartás során
alkalmazza a
szakterületre vonatkozó
korszerű design
elvárásokat. Az érintett
szakemberekkel
együttműködve
bekapcsolódik a
fényreklámrendszer
látványtervének
elkészítésébe.

Döntési helyzetekben
figyelembe veszi
szakterületének szakmai
és etikai normáit.

A munkavégzés során az
előírások alapján és
felelősségtudattal
tevékenykedik.

Elfogadja és alkalmazza
szakterületének műszaki
előírásait.

A munkavégzés során az
előírások alapján és
felelősségtudattal
tevékenykedik.

A fényreklámok
tervezése és kivitelezése
Ismeri a fényreklámokat
során figyelembe veszi a
hordozó szerkezetek típusait reklámhordozó
és jellemzőit.
szerkezetek
tulajdonságait, műszaki
jellemzőit.
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Tisztában van a
fényreklámgyártás során
alkalmazott eljárásokkal,
műszaki, elektronikaielektrotechnikai
ismeretekkel. Ismeri az
alapanyagok jellemzőit,
megmunkálási, kötési és
alakíthatósági lehetőségeit.

Képes javaslatokat tenni a
szükséges technológiai
feladatokra, az emberi
erőforrás-igényekre,
beleértve az
alvállalkozókat is. Képes
anyagkigyűjtést végezni
és megtervezi a
beszerzéseket. Képes
közreműködni a feladatok
munkalapokon történő
kiadásában.

A tervek készítése során
szem előtt tartja és
értékeli a különböző
lehetőségeket.

A tervezési és szervezési
munkavégzés során
felelősségtudattal
tevékenykedik.

Ismeri a
fényreklámgyártásban
használt szerszámokat,
eszközöket és gépi
berendezéseket. Ismeri a
mechanikai oldható és
oldhatatlan kötések fajtáit,
anyagait, eljárásait és
jelképeit.

Képes javaslatokat tenni a
szükséges technológiai
feladatokra, az emberi
erőforrás-igényekre,
beleértve az
alvállalkozókat is. Képes
anyagkigyűjtést végezni
és megtervezi a
beszerzéseket. Képes
közreműködni a feladatok
munkalapokon történő
kiadásában.

A tervek készítése során
szem előtt tartja és
értékeli a különböző
lehetőségeket.

A tervezési és szervezési
munkavégzés során
felelősségtudattal
tevékenykedik.

Rendelkezik a fényreklámok
működtetésére vonatkozó
alapvető műszaki,
elektronikai-elektrotechnikai
ismeretekkel. Tisztában van
az elektromos és mechanikai
kötések, rögzítések alapvető
anyagaival és módozataival.

Képes közreműködni az
összeállított
fényreklámrendszer
műszaki paramétereinek
ellenőrzésében.

Vállalja a műszaki
előírások szigorú
alkalmazását. Betartja és
betartatja a munka-,
baleset-, tűz- és
környezetvédelmi,
valamint a szakmára,
szerelési technológiára,
érintés- és
villámvédelemre
vonatkozó előírásokat.

Önállóan és
felelősségtudattal végzi
ellenőrzési/számítási
feladatait.

Ismeri a végellenőrzés
folyamatát.

Képes ellenőrizni az
elkészült
fényreklámrendszer
védőcsomagolását.

Kritikusan szemléli az
elkészült gyártmányt.

Felelősséget vállal saját
ellenőri megállapításaiért.

Ismeri a helyszíni telepítés
során - elvégzendő tipikus
feladatokat, s azok
technikáit, - a szükséges
gépeket, szerszámokat és
eszközöket - fényreklámok
helyszíni telepítésére
vonatkozó statikai
elvárásokat.

Képes - közreműködni a
külső szerelési/telepítés,
javítási, karbantartási
folyamatok
előkészítésében és
megszervezésében javaslatot tenni a
szükséges
alvállalkozókra, szerelői
létszámra,
időszükségletre és
munkavégzési
feltételekre.

Törekszik arra, hogy a
feladatokat lehetőleg
másokkal együttműködve
oldja meg.

Másokkal együttműködve
oldja meg az előkészítési
és telepítési feladatokat.
Korrigálja saját és/vagy
mások hibáit.
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Ismeri a fényreklámok
helyszíni szerelésére,
telepítésére vonatkozó
elektrotechnikai-elektronikai
szabályokat - hálózatra
csatlakoztatás módozatait.
Ismeri a zárlat-, érintés-,
hiba és villámvédelem,
valamint a földelés alapvető
szabályait.

Képes a
fényreklámrendszerek
műszaki telepítésével,
villamos hálózatra történő
csatlakoztatásával
foglalkozó
szakemberekkel szemben
világos, egyértelmű
szakszerű elvárásokat
támasztani és azok
elvégzését ellenőrizni.

Törekszik arra, hogy a
feladatokat lehetőleg
másokkal együttműködve
oldja meg.

Másokkal együttműködve
oldja meg az előkészítési
és telepítési feladatokat
.Korrigálja saját és/vagy
mások hibáit.

Tisztában van az átadásátvétel folyamatával és
tevékenységeivel. Ismeri az
átadás-átvétel során
elvégzendő adminisztratív
és dokumentálási
feladatokat.

Képes a
vevőnek/megrendelőnek
átadni a kész
fényreklámrendszert.
Képes elvégezni az
átadási-átvételi munkával
kapcsolatos
dokumentációs és
adminisztrációs
feladatokat.

Képviseli saját
munkaadójának jogos
érdekeit.

Felelősséget vállal az
átadási-átvételi
folyamatban tett
megállapításaiért.

Ismeri a kiállításokhoz,
vásárokhoz és
rendezvényekhez kötődő
alapfogalmakat. Ismeri az
installációk készítéséhez
szükséges rajzok felépítését,
jelöléseit és az ábrázolási
módokat.

Képes közreműködni a
kiállítási és egyéb
rendezvényekhez
szükséges installációk
tervezésében,
előkészítésében és
megszervezni az
installációk gyártását.
Képes koordinációs
feladatokat ellátni az
installációk helyszíni
felállítása során.

A tervek készítése és a
megvalósítása során szem
előtt tartja és értékeli a
különböző lehetőségeket.

Önállóan és
felelősségtudattal végzi
tervezési, szervezési
feladatait. Másokkal
együttműködve oldja meg
az installációk felállítását.

Tisztában van a fényreklámrendszerek átadását-átvételét
követő pénzügyi, számlázási
teendőkkel.

Képes közreműködni a
teljesítésigazolás és vevői
számla előkészítésében.
Képes kapcsolatot tartani
a számlázási, pénzügyi
részleggel.

Kész a számlázási,
pénzügyi feladatokat
végzőkkel való közös
munkára.

Másokkal együttműködve
oldja meg a számlázási,
pénzügyi feladatokat.

Ismeri a fényreklámokkal
kapcsolatos jogi, minőségi,
műszaki és hatósági
előírásokat.

A fényreklámok
tervezése során
alkalmazza a
szakterületére vonatkozó
előírásokat.

A munka megtervezése és A tervezési munkában
kivitelezése során vállalja felelősséget vállal saját
az előírások alkalmazását. tevékenységéért.

Ismeri az elképzelések,
ötletek vizuális
megfogalmazásának
lehetőségeit és jelentőségét.
Rendelkezik a fényreklámok
tervezéshez szükséges –
legalább egy – célszoftver
felhasználói szintű
ismeretével.

Célszoftver segítségével
képes elkészíteni
egyszerű fényreklám
méretarányos tervét,
látványtervét és
színprofilozását.

Törekszik az alkalmazott
célszoftver
lehetőségeinek lehető
legjobb kihasználására.
Nyitott az új lehetőségek
megismerésére.
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Ismeri a különböző
színskálákat, a színtani
alapfogalmakat és színmérő
eszközöket. Tisztában van
az alapvető tipográfiai
ismeretekkel Ismeri a
számítógépes fólia és
betűkivágás követelményeit
és menetét.

Képes a marási-grafikai
fájlokat készíteni Képes
közreműködni a grafikák,
szövegek nyomtatásra
előkészítésében.

Ismeri a nyomtató
berendezések fajtáit és
színtani paramétereit. Ismeri
a digitális nyomdai
sokszorosítás lehetőségeit és
technikai menetét.

Képes megítélni a
tesztnyomatot. Képes
jóváhagyatni a végleges
nyomatot az érintett
felelős személlyel.

Magára nézve is
Elfogadja és alkalmazza a kötelezőnek tartja a
színtani és tipográfiai
színtani és tipográfiai
normákat.
szabályok, szokások
követését.

Nyitott az új
helyzetekben elvégzendő
feladatok megoldására.

A megrendelői igényekre,
a felhasználás
sajátosságaira
figyelemmel
körültekintően választ
nyomdai technológiát,
alapanyagot.

Ismeri a használt ISO vagy
más minőségbiztosítási
rendszer előírásait.

Képes betartani és
betartatni a
minőségirányítási
rendszerből ráháruló
előírásokat.

Vállalja a munkahelyén
alkalmazott minőségi
elveket és gyakorlatot.

Minőség orientált
munkájában képes az
ellenőrzésre és
önellenőrzésre, a hibák
önálló javítására és
javíttatására.

Tisztában van a
csapatmunka alapvető
szabályaival.

Átlátja és el tudja
helyezni saját
tevékenységét a teljes
munkafolyamatban. Az
elfogadott terv alapján
összefogja és irányítja a
szerelési munkában
résztvevő szakemberek és
alvállalkozók munkáját.

Empatikus az
alvállalkozók és
munkatársai véleménye,
aktuális érzései
tekintetében. Értékeli a
közös munka
eredményességét javító
munkatársi/alvállalkozói
észrevételeket,
javaslatokat.

Munkavégzésében és az
esetlegesen felmerült
problémák megoldásában
másokkal együttműködik.
Felelősséget vállal saját
tevékenységéért, és a
rábízott kisebb szerelői
csoport, munkájáért.

Ismeri a problémamegoldás
módozatait. Ismeri a
kockázat fogalmát és
kezelésének módozatait.

Képes a rendelkezésre
álló problémamegoldási
lehetőségek
végiggondolására,
számba vételére, és
közülük a cél elérését –
azaz a probléma valós,
gyakorlati, vagy elméleti
megoldását – legjobban
megvalósító változat
kiválasztására.

Értékeli a
problémamegoldási
alternatívákat.
Kompromisszumos
megoldásokat dolgoz ki.

Meghozza a szükséges
döntéseket annak
érdekében, hogy – az
elvárások és előírások
szerint – a
fényreklámrendszer
elkészüljön és telepítése
megtörténjen.

Ismeri a fényreklám
készítésre és szerelésre
vonatkozó munkabiztonsági
előírásokat és magatartási
szabályokat.

Képes munkáját önmaga
és mások veszélyeztetése
nélkül végrehajtani.
Feltárja és felismeri a
veszélyforrásokat,
valamint a feladat
igényelte korlátokat és
helyesen ítéli meg a
feladatvégzésből adódó
valós következményeket.

Nyitott a minőségi
tanulásra, az új
megoldások
megismerésére. Mérlegeli
és értékeli a veszélyek
következményeit.

A munkavégzés
folyamatában és a
telepítési munka
befejezésekor ellenőrzi
saját tevékenységét és a
rábízott kisebb szerelői
csapat munkáját.

Ismeri az elsősegélynyújtás
szabályait és eszközeit.

Képes elsősegélyt
nyújtani.

Igényli a rendszeres
balesetvédelmi oktatást.

Önállóan és
maradéktalanul betartja
az elsősegélynyújtásra
vonatkozó protokollt.
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Ismeri a hulladékgyűjtés és
hulladékkezelés szabályait.

Képes kiválasztani a
fényreklámok
szerelése/telepítése során
keletkező hulladékokat és
a hozzájuk tartozó
Környezettudatosan bánik
tárolóedényeket. A
a maradék- és hulladékmegfelelő tárolóba
anyagokkal.
juttatja a
szerelés/telepítés
melléktermékeit és
hulladékait.

Ismeri a veszélyes
hulladékok gyűjtésére,
tárolására és kezelésére
vonatkozó szabályokat.

Elkülönítve gyűjti a
környezetre veszélyes
anyagokat.

Magára nézve is
kötelezőnek tartja a
környezetvédelmi,
egészségvédelmi,
munkabiztonsági és
tűzvédelmi előírásokat.

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
Az elképzelések, áruk, szolgáltatások és cégek reklámozása egyre növekvő piaci részt jelent. A
reklámozók köre nagymértékben kibővült. Már nemcsak üzleti vállalkozások, hanem múzeumok,
nonprofit szervezetek, médiumok, mozik, sportegyesületek, hatóságok vagy éppen kormányhivatalok is
igénylik a minőségi tájékoztató táblákat, irányító jelzéseket, világító cég feliratokat. A szemünk előtt
zajló informáló, rábeszélő, emlékeztető, megerősítő reklámfolyamokat termékbemutatók, vásárok,
kiállítások, évente visszatérő vagy egyszeri rendezvények széles skálája egészíti ki. A reklámozók
többsége – a célok, a költségvetés, és a reklámüzenet megfogalmazását követően – külső, profi szakmai
teljesítményt nyújtani képes termelő szervezetekre bízzák a reklámrendszerek és -berendezések
elkészítését. A reklámrendszerek gyártói számára óriási kihívást jelent a megrendelések határidőre
történő, szakszerű és esztétikus teljesítése, aminek jelenleg elsősorban személyi feltételei hiányoznak.
Jelenleg a munkaerőpiacon – főképpen képzési okokra visszavezethetően – nem találhatók olyan, a
világító és nemvilágító reklámrendszerek – igény szerinti – tervezésében, gyártásszervezésében,
forgalmazásában és telepítésében közreműködő szakemberek, akik minimális beillesztési folyamat után
képesek lennének ellátni az igényfelmérési, szervezési és kivitelezési összetett tevékenységeket. A
jelenlegi OKJ sem tartalmaz olyan szakképesítést, amelynek birtokosa képes lenne a reklámrendszerek
gyártását és telepítését a vevői/megrendelői igények feltárásától a megvalósításig tervezni, szervezni,
koordinálni és telepíteni. A Fényreklámgyártás-szervező egyéb szakmai végzettséggel rendelkező
szakember képes lesz a vevői igények felmérésében, a fényreklámrendszer gyártási folyamatának
megszervezésében és az elkészült reklámberendezés telepítésében hathatós támogatást nyújtani az erre
szakosodott gyártó gazdálkodó szervezeteknek, amelyek szinte mindegyike kis- és középvállalkozás.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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