27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
A 140. sorszámú Díszműkovács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 211 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Díszműkovács
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900–1300
2. EGYÉB ADATOK
2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén
a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első
szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

3.1.1.

A

B

C

FEOR
száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3719

Díszműkovács
Egyéb művészeti és
Mezőgazdasági kovács
kulturális foglalkozású
Lakatos

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
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Melegüzemi körülmények között gépi és kézi kovácsolási tevékenységgel díszműtárgyakat állít elő
A szakképesítéssel rendelkező képes:
−

az összes kovácsolási feladat végrehajtására

−

egy– vagy két ráverő munkáját összefogni és az üllőjelek segítségével a műveleteket
irányítani

−

fémek hideg és meleg alakítására

−

tervező művész vagy restaurátor mellett asszisztensi munkát végezni

−

utómunkát végezni a kovácsolt tárgyakon

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1.
3.3.3.

azonosító száma
34 211 02

megnevezése
Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)

a kapcsolódás módja
azonos ágazat

3.3.4.

54 211 02

Divat– és stílustervező

azonos ágazat

3.3.5.

54 211 03

Festő

azonos ágazat

3.3.6.

54 211 04

Grafikus

azonos ágazat

3.3.7.

54 211 05

Kerámiaműves

azonos ágazat

3.3.8.

54 211 06

Ötvös

azonos ágazat

3.3.9.

54 211 07

Szobrász

azonos ágazat

3.3.10.

54 211 08

Textilműves

azonos ágazat

3.3.11.

54 211 09

Üvegműves

azonos ágazat

3.3.12.

54 211 10

Művészeti és médiafotográfus

azonos ágazat

3.3.13.

34 215 01

Népi kézműves (a
szakmairány megjelölésével)

azonos ágazat

3.3.2.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.

B

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.3.

azonosító száma
10594–12

megnevezése
Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat

4.4.

10595–12

Díszműkovácsolás szakmai tervezés

4.5.

10596–12

Díszműkovács elméleti és gyakorlati feladatai

4.6.

10597–12

Fémipari alapok

4.7.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.9.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.2.

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
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5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

C

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.
5.2.3.

azonosító száma
10594–12

5.2.4.

10595–12

5.2.5.

10596–12

5.2.6.

10597–12

Díszműkovács elméleti és gyakorlati
feladatai
Fémipari alapok

5.2.7.

11497–12

Foglalkoztatás I.

írásbeli

5.2.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

5.2.9.

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

5.2.2.

megnevezése
Művészetelméleti alapok és ábrázolási
gyakorlat
Díszműkovácsolás szakmai tervezés

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
írásbeli

gyakorlati, szóbeli

írásbeli

szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51 %–osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Előírt vizsgadarab elkészítése ráverő segítségével
A vizsgafeladat ismertetése: Az előírt vizsgadarab kovácsolási művelettervét elkészíti, a kovácsolási műveleteket
végrehatja ráverő segítségével, az elkészült tárgyat felülettisztítja
A vizsgafeladat időtartama: 360 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Díszműkovács szakmai feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
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követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A gyakorlati vizsgán a vizsgázók párban vizsgáznak (vezető kovács és ráverő)
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című
weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A

6.2.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék
Kovácstűzhely

6.3.

Üllő

6.4.

Satu

6.5.

Fúrógép

6.6.

Különféle kalapácsok

6.7.

Különböző tüzifogók

6.8.

Üllőbetétek

6.9.

Gépi kalapács

6.10.

Egyengető asztal

6.11.

Mérőeszközök, jelölő eszközök

6.12.

Egyéni védőfelszerelések

6.1.

7. EGYEBEK
7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ–SZA)
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

