
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Részszakképesítés megnevezése:     Szobafestő 

OKJ azonosító szám:      21 582 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A023 

 

A képzés célja: A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák, tevékenységek elsajátíttatása, melyek 

birtokában a résztvevő képes lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek 

festésére, tapétázására. Elvégzi a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, ismeri a 

bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

A részszakképesítés rendelkező képes: 

 tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni 

 felületdiagnosztikát végezni 

 felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben 

 meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az 

eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni 

 szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről 

 anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen 

 vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 

 felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, 

eszközökkel 

 nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) 

 alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben 

 sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani 

(élvédő) 

 különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben 

 építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani 

 kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet 

 választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni 

 mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és 

színes kivitelbe 

 homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, 

szilikát festékkel 

 fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni 

 határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni 

 tapétázást, díszítést készíteni 

 mintanyomó hengerezést készíteni 

 egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben 

 egyszerű faerezet utánzatot festeni 

 betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi 

előírásokat 



 elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, 

munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) 

 munkaterületet átadni 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 78 56 134 írásbeli 

10104-12 Szobafestő, díszítő munkák 42 163 205 szóbeli, gyakorlati 

10105-12 Tapétázási munkák 39 152 191 szóbeli, gyakorlati 

Összesen: 159 371 530 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság:   szükséges 

 

Megengedett hiányzás mértéke: 20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap 8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének 

felhordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása). 

 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

 

 Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szobafestő szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, 

technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 


